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Шановні вишгородці та гості міста!
Запрошуємо відсвяткувати День міста разом!

Незаконні автогазозаправки
будуть демонтовані
Володимир ТКАЧ

У виконкомі

21 вересня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради. Передусім, присутні
розглянули низку заяв громадян із житлових питань. Наступний блок стосувався питань опікунства: визначення місця
проживання малолітніх дітей, укладання
договорів дарування, купівлі-продажу
тощо. Члени виконкому встановили режими роботи об’єктів торгівлі та сфери
послуг згідно заяв підприємців. Не залишили поза увагою й питання розміщення
рекламних засобів по місту.
Особливу увагу було закцентовано на питаннях комунальної галузі. Так, розглянувши
звернення ТОВ «Еліт-Фасад Груп», було надано дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільної дороги загального користування для
обслуговування будинку по вул. Шолуденка,
26. Товариство має за свої кошти побудува-

Святкові заходи:
29 вересня
12:00– урочистості з нагоди Дня людей похилого віку (ЦТ
«Джерело», вул. Симоненка, 3-а)
16:00– відкриття дитячого майданчика (вул. Набережна, 8) та
футбольний турнір (вул. Дніпровська, 5-7)
18:00 – закриття сезону «Теплі вечори збирають друзів» (біля
РБК «Енергетик»)
30 вересня
10:00 – молебень (біля пам’ятника св. Борису та Глібу, пл.
Шевченка)
11:00 – весільна церемонія (пл. Шевченка, біля адмінбудинку)
11:00-18:00 – алея майстрів (просп. Мазепи)
13:00 – майданчик дитячих розваг (біля РБК «Енергетик»)
16:00– виступ оркестру (пл. Шевченка)
16:30 – святкова хода (пл. Шевченка)
17:30 – концертна програма (Набережна Київського водосховища)
01 жовтня
10:00 – турнір з настільного тенісу (приміщення ДЮСШ, вул.
Грушевського, 7-б)

ти дорогу. При цьому його пайова участь не
буде зменшена на вартість цієї дороги. Подібне рішення було прийняте з розробки проектно-кошторисної документації для облаштування спортивного та дитячого майданчиків
неподалік садового товариства «Енергетик».
Дуже слушним було рішення про демонтаж самовільно встановленого автозаправного комплексу по вул. Набережній, 5 (у
районі Дерев’яного ринку). Як відомо, ТОВ
«Нафтогаз-2» самовільно зайняло земельну
ділянку і займалося комерційною діяльністю.
Інше рішення про демонтаж самовільно установленого на цьому місці дизельного модуля
вже стосувалося ТОВ «Укртехновація». Демонтажу підлягає і самовільно встановлена
металева конструкція по вул. Набережній,
2. Варто зазначити, що найближчим часом
буде розглянуте й питання про демонтаж незаконної газозаправки на виїзді на дорогу
Київ-Димер. Ці рішення свідчать про те, що
час безкарності, самоправства, неплатежів
до бюджету — минає.

Фанів «Чайки» чекаємо на стадіоні «Енергетик»
Валерій СИДОРЧУК, голова ФК «Чайка»
Вперше в історії нашого міста ФК
«Чайка» бере участь у першості України
з футболу у віковій категорії U-19.
У першому турі наша команда в м. Хмельницьокму поступилася місцевому клубу «Поділля»: 0:2.
У матчі 20 вересня в Одесі ФК «Чайка»

перемогла місцевий «Атлетик»: 3:2.
Наступна гра нашої команди — у Вишгороді, на стадіоні «Енергетик», 27 вересня
о 15:00 з київською ДЮСШ-15.
Приходьте! Підтримайте нашу команду!
Докладніше з результатами турніру можна ознайомитись на сторінці у Фейсбуку
ДЮФЛ U-19, а також facebook.com/chaykavyshgorod

Читайте на сайті газети vyshgorod.in.ua:
ВРК «Вишгородтепломережа» попереджає:
тепло буде лише в разі відсутності заборгованості
Зброю можна здати добровільно
Центр зайнятості допоможе
Вишгород. Історія досліджень

Завершується упорядкування Алеї Слави
На центральному кладовищі завершується упорядкування Алеї Слави, на якій поховані герої АТО. Вже зроблено
під’їзну дорогу, вимощено перед могилами майданчик з біло-чорної і червоної бруківки у вигляді вишиванки. Днями
має надійти черговий пам’ятник нашим хлопцям… Відкриття
Алеї Слави заплановано на День захисника Вітчизни.
Це шана громади за самопожертву наших земляків заради єдності і цілісності України. Хочеться щиро вірити, що це
буде останній пам’ятник загиблим на цій війні.
Повертайтеся живими, хлопці!

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua
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Наше місто

Військова служба за контрактом

Офіційно

Про проведення осіннього місячника
благоустрою у м. Вишгороді
Розпорядження № 129
від 18 вересня 2017 року
Відповідно до ст. ст. 30, 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України
«Про благоустрій населених пунктів»,
рішенням
Вишгородської
міської
ради від 30.10.2006 р. № 1/23 «Про
затвердження Правил благоустрою
території, дотримання тиші в громадських місцях, торгівлі на ринку у м.
Вишгороді» та з метою поліпшення
стану навколишнього природного середовища, благоустрою, озеленення,
санітарного стану міста, автомобільних доріг, прилеглих до них територій
та впорядкування цвинтарів:
1. Для організації і проведення
осіннього місячника благоустрою з
18 вересня 2017 року по 18 жовтня 2017 року утворити міський
штаб з питань організації проведення
місячника благоустрою — відповідно
до додатку 1.
2. З метою забезпечення чистоти
та порядку в галузі благоустрою територій у місті, організувати та провести загальноміські суботники: 29
вересня; 6 жовтня; 13 жовтня
2017 року.
2.1 Керівникам підприємств, установ, організацій, загальноосвітніх
навчальних закладів (школи) у м.
Вишгороді, дошкільних навчальних
закладів (садочки) комунальної та
приватної власності в м. Вишгороді, головам житлових кооперативів,
ОСББ, старшим будинків — сприяти
в організації проведення місячника
благоустрою.
3. Суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території міста, виконати роботи з благоустрою власних
та прилеглих територій, встановити
урни для сміття, якщо такі не установлені, біля об’єктів господарювання у
термін до 26 вересня 2017 року.
3.1 Суб’єктам підприємницької діяльності забезпечити прибирання закріпленої території та вивіз сміття.
4. ВМКП «Водоканал» (Чебан Г.В.),
ВРКП «Вишгородтепломережа» (Таран О.В.), Вишгородській дільниці

ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» (Фороща
С.М.), Цеху телекомунікаційних послуг № 18 Київської обласної філії
ВАТ «Укртелеком» (Нагорський С.І.),
Вишгородській філії експлуатації газового господарства (Нікулін М.М.)
— до 18 жовтня 2017 р. провести
відновлення благоустрою та озеленення місць розриття при виконанні
ремонтних робіт.
5. Мешканцям приватного сектору
міста утримувати в належному санітарному стані садиби та інші господарські споруди, прилеглі території
до своїх земельних ділянок.
6. Головам гаражних кооперативів організувати до 18 жовтня 2017
року прибирання власних та прилеглих до ГБК територій.
7. Зобов’язати Комунальне підприємство «Благоустрій-Вишгород»
Вишгородської міської ради (Пільгуна В.С.):
— виконати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану озеленення та благоустрою територій міста
в термін до 18 жовтня 2017 року;
— додатково вивезти сміття з
місць прибирання;
— забезпечити необхідними інструментами та матеріалами під час
проведення суботників.
8. Всі керівники підприємств, організацій, установ незалежно від
форм власності і відомчого підпорядкування, несуть персональну відповідальність за виконання цього
розпорядження. Про хід проведення
суботників інформувати міський штаб
з питань організації проведення місячника благоустрою.
9. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвському І.В.
– здійснити оплату з міського бюджету господарського інвентаря і товарів
для благоустрою міста під час проведення заходів.
10. Контроль за виконанням цього
розпорядження покласти на заступника міського голови Свистуна І.І.
11. Дане розпорядження довести до відома підприємств, організацій, установ та опублікувати в газеті
«Вишгород».
Міський голова О. МОМОТ

24 вересня в м. Ірпені відбудуться
урочистості з нагоди святкування
85-ї річниці утворення Київської області

Вишгород
www.vyshgorod.in.ua
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Шановні мешканці та гості Київщини!
У неділю, 24 вересня, в м. Ірпені (Центральна площа, вул. Шевченка, 2-а) відбудеться обласний урочистий захід з нагоди святкування 85-ї річниці утворення Київської області «Благословенна
Київська земля».
Для гостей свята працюватиме наметове містечко «Гостинна Київщина», де кожний район та місто обласного значення представлять досягнення свого краю. Також відбудуться святковий концерт за участі аматорських
колективів, учасників Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Яскраві діти
України», конкурси і розваги та святковий феєрверк.
ПРОГРАМА ЗАХОДУ:
12:00 – 18:00 – святкові заходи до Дня Київщини (презентація досягнень громад районів та міст області, сільськогосподарських підприємств,
виступи аматорських колективів, конкурси, розваги);
15:00 – 17:00 – огляд презентаційних наметів районів та міст області
«Гостинна Київщина»;
17:00 – 18:00 – урочистості з нагоди святкування 85-ї річниці утворення Київської області;
18:00 – 21:00 – святковий концерт за участі учасників Всеукраїнського
конкурсу-фестивалю «Яскраві діти України»;
21:00 – святковий феєрверк.
Запрошуємо всіх на ювілей Київщини!
Київська обласна державна адміністрація

Вишгородський районний військовий комісаріат у Київській області оголошує набір на військову службу за контрактом.
На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком
від 18 до 40 років, а під час особливого періоду – до 60 років, які мають відповідну фізичну підготовку та
пройшли професійно-психологічний
відбір і відповідають установленим
вимогам проходження військової
служби.
Служба у ЗСУ має певні відмінності та переваги. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від
займаної посади, військового звання,
кваліфікації, терміну та умов проходження військової служби. Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця найнижчої категорії з 1
січня 2016 року – від 7000 гривень.
Крім того, військовослужбовці
мають право на: безкоштовне отримання вищої освіти; речове та про-

довольче забезпечення; отримання
безоплатної кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцями та членами їх сімей; санаторнокурортне лікування та відпочинок
у санаторіях, будинках відпочинку,
пансіонатах і на туристичних базах
МОУ; можливість отримання безкоштовного житла за рахунок держави;
отримання
військовослужбовцями
та членами їх сімей 50-відсоткової
знижки плати за користування житлом та плати за комунальні послуги;
щорічну чергову відпустку та щорічну матеріальну допомогу; отримання
права на пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення їх
із військової служби.
Детальніше за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 5, каб. № 3.
Тел: (04596) 5-43-45.
Микола ПРИБОРА,
військовий комісар
Вишгородського районного
військового комісаріату

Не спалюйте опале листя
Увага!
КП «Благоустрій-Вишгород» ВМР
Восени в місті активізувалась
діяльність сезонних «паліїв» —
опале листя вони утилізують у вогнищах неподалік житлових будинків. Мешканці нарікають, що часто
не можуть відчинити вікна помешкань або ж просто висушити на
балконі випрані речі. Дихати їдким
димом не в змозі астматики, молоді мами скаржаться — гуляти з дітьми надворі неможливо. Дим від
вогнищ може надовго зависнути
в повітрі, погіршується видимість
на дорогах, зростає кількість ДТП.
Нищиться довкілля, наноситься
шкода здоров’ю людини.
Листя — це колосальний фільтр.
Очищуючи повітря, воно поглинає
важкі метали, токсичні речовини. За
даними лабораторії обласного центру з гідрометеорології, в повітрі міста
спостерігаються такі основні домішки
як формальдегід, пил, діоксид азоту,
оксид вуглецю, оксид азоту, фтористий водень, аміак, бензпірен, важкі метали (кадмій, залізо, марганець, мідь,
нікель, свинець, хром).
Кожен кілограм сухого листя в промислових зонах за вегетативний період накопичує в середньому 100 міліграмів сполук сірки, 25 — хлористого
водню, 6 — алюмінію, 20 — свинцю,
150 — титану. При спалюванні листя,
гілля, сухої трави в атмосферне повітря
виділяються шкідливі речовини, кон-

центрація яких у такому диму величезна. Одна тонна тліючого листя виділяє
понад 30 кілограмів оксиду вуглецю
(угарний газ), який легко зв’язується з
гемоглобіном крові й блокує доставку
кисню до тканин організму.
Разом із листям горить сміття. Тільки через поліетиленовий пакет у повітря надходить до 70 різноманітних
хімічних сполук. Тліє листя та пластик,
а дим із них містить канцерогенні речовини, що знижують імунітет людини,
посилюють перебіг хронічних і серцево-судинних захворювань, вражають
дихальні шляхи, сприяють розвитку
онкологічних та алергічних захворювань. Особливо це відчувають люди,
хворі на бронхіт, бронхіальну астму,
риніт чи тонзиліт.
КП «Благоустрій — Вишгород» ВМР
закликає не палити листя, гілля, сміття,
не робити шкоди своєму здоров’ю та
навколишньому природному середовищу, в якому живемо всі ми, наші діти
та онуки.
Категорично забороняється спалювати листя, суху траву та гілля,
сміття на території міста, зокрема на
територіях приватних домоволодінь,
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів. Фахівці радять
компостувати листя на присадибних
ділянках.
Порушення у сфері благоустрою,
згідно з чинним законодавством України, тягнуть за собою адміністративну
відповідальність, накладання та стягнення штрафів у розмірі від 340 до
1700 гривень.

Навчання + відпочинок = якісна освіта
У «Надії»
Світлана БОГДАН,
вчитель-дефектолог
ВРС ЗОШ «Надія»
Минає вересень. Зібралися після найулюбленіших літніх канікул
всі учні школи «Надія».
Наші діти — особливі, і все навколо
них — по-особливому. 16-го вересня
(субота) учні школи у супроводі батьків безкоштовно відвідали виставу
Київського цирку. Цю можливість нам
надала БО «Заради спасіння миру»
(організатори – Ірина Чубач та Тетяна
Санжара). Всі, хто зміг потрапити до
цирку, були у захваті від побаченого.
Два відділення вистави пролетіли як
один урок. Як у калейдоскопі один за
одним виступали гімнасти, клоуни,

жонглери та інші артисти.
Такий відпочинок після двох тижнів навчання був дуже доречний. Ми
щиро дякуємо за нього не лише від
імені дітей та батьків, а й від імені
вчителів. Наші учні можуть відвідувати не так багато місць і навіть
до цирку змогли поїхати не всі. Але
емоцій і позитиву тим, хто поїхав, вистачить надовго, а вчителі використовують ці свіжі враження на уроках
із розвитку мовлення, образотворчого мистецтва, трудового навчання та
інших. Дуже успішно в цьому заході
об’єднались відпочинок з навчанням
в інтересах дитини.
Вересень розпочався вдало, і наші
діти радо і з вдячністю приймають і
використовують всі можливості, які
об’єднують навчання з вихованням
та відпочинком. Щиро дякуємо!

Вишгород
www.vyshgorod.in.ua

Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»
Більшість споживачів послуг водопостачання і водовідведення, які надає Вишгородське
міське комунальне підприємство «Водоканал»,
сумлінно ставляться до обов’язку щомісячно
сплачувати за спожиті послуги. Але є й такі, що
не оплачують їх.
Станом на 1 вересня 2017 р. дебіторська заборгованість населення перед підприємством
складає 4 млн 765 тис. грн. При цьому варто відзначити, що з січня 2017 року заборгованість населення збільшилась на 966,4 тис. грн.
Статистика свідчить, що переважна більшість
боржників цілком здатна сплачувати за воду та
каналізацію згідно з чинним тарифом. Крім того,
завжди є можливість оформити договір реструктуризації боргу.
Задля недопущення подальшого зростання заборгованості, серед населення проводиться робота щодо стягнення проблемної заборгованості за
послуги водопостачання та водовідведення. Заходи стосуються всіх без винятку категорій боржників, і характер їх залежить від терміну та розміру
боргу.
Список помешкань з найбільшою заборгованістю за отримані послуги водопостачання
та водовідведення станом на 01.09.2017року:
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Безвідповідальність боржників зашкалює!

«Водоканал» інформує

Набережна, 2
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Суспільство

Грушевського, 1

Симоненка, 3

6 886,33

Хмельницького, 3

Для Вишгородського МКП «Водоканал» важливо своєчасно та у повному обсязі отримувати
платежі за надані послуги, адже від цього напряму залежать своєчасні розрахунки з постачальниками, стабільна робота підприємства та безперебійне водопостачання в кожну оселю міста
Вишгорода.
До відома: Міністерство юстиції запустило
єдиний електронний реєстр боржників за комунальні послуги. Дані розміщені на сайті відомства.
У базу заноситься заборгованість фізичних осіб і
приватних підприємств.
З 5 січня 2017 року почали діяти норми нової
редакції Закону «Про виконавче провадження»
про автоматизовану систему виконавчого провадження. Її складовою є єдиний реєстр боржників,
який ведеться з метою оприлюднення в режимі
реального часу інформації про невиконані майнові
зобов’язання боржників та запобігання відчуженню ними майна.
Приховати заборгованість за комунальні послуги стане неможливим.

Кожен крок — до перемоги та здоров’я
Відбувся 1-ий Чемпіонат Вишгорода зі спортивного багатоборства
(фінал 14-ої Спартакіади «Здоров’я-2017»)
ФізкультУРА
Анатолій МИСЬКО,
головний суддя Чемпіонату,
суддя руспубліканської категорії
Аматори, спортивні фахівці і свідомі мешканці Вишгорода, члени
єдиної у Вишгороді дієвої фізкультурно-спортивної організації для
працівників промисловості й будівництва та і не заангажовані мешканці міста минулої суботи зібрались
на місцевому стадіоні для участі в
календарній заключній програмі
14-ої спартакіади ФСТ «Україна» —
першому Чемпіонаті Вишгорода зі
спортивного багатоборства.
Сьогодні фізкультура — не якась
там забаганка чи лицарські діяння.
Цивілізація планети призвела до того,
що більшість трудового населення сіло за столи. Малорухливе життя
порушило віковічні засади фізичної
боротьби за виживання. А це ламає
всю генетику і діяльність конкретного людського організму — хворими
стають ВСІ!
Подивіться на себе і на навколишніх! Більшість — животаті та ожирілі
істоти з обмеженою можливістю руху.
Система охорони здоров’я перевантажена клієнтурою! А що далі?
А далі не зволікаючи треба йти на
стадіон чи на майданчик і фізкультуритись!
Так і вчинили 21 учасник 1-го вишгородського Чемпіонату з багатобор-

ства. А може це був і не Чемпіонат, а
просто фестиваль здоров’я!
Чудовий сонячний день — день
практичного свята спорту і фізичної культури, стадіон «Енергетик», м.
Вишгород.
Сім команд вийшли позмагатись
і показати хто є хто в боротьбі за
здоров’я!
У програмі: гонитва на лижоролерах, дартс (метання дротиків-стріл у
круглу мішень), віджимання руками
від опори з положення лежачи.
До речі, за всю 50-літню історію
стадіону, нарешті, дякуючи зусиллям
нинішнього директора КП «УФКС»
Вишгородської міської ради Олександра Баланюка, була завершена
боротьба кількох поколінь фізкультурників і спортсменів за влаштування якісної бігової доріжки навколо
футбольного поля стадіону. Епохальне досягнення! Браво батькам міста!
Від прихильників лижоролерів їм —
«УРА!».
Серед учасників змагань: співробітники НВП «Технопроект», група
1959, ФСТ»Україна», Товариство самодіяльних спортсменів (ТСС), команда ансамблю «Гайдамаки» («Вівтар
Вітчизни»), сімейні команди «С. Хилько» та «Рудницькі».
У підсумку Чемпіонату в особистих заліках серед жінок перемогу
виборола Оксана Хомицька (пенсіонер), на другому місці Ольга Удодова (службовець), а на 3-му — Марія
Остапчук (підприємець).

Серед чоловіків перше місце у
Геннадія Вербового (НВП «Технопроект»), за ним — Олександр Кащук
(службовець), а трійку супер-чоловіків замкнув відомий серед спортсменів і широкої громадськості ветеран спорту Вербовий, директор НВП
«Технопроект» Віктор Федосенко,
срібло — у команди Товариства самодіяльних спортсменів (капітан Оксана
Хомицька), бронзу Чемпіонату здобула збірна «1959» (капітан Олександр

Кащук — відомий спортивний діяч).
Але переможених не було! Кожен
крок у фізкультурі завжди веде до
перемоги!
Титуловані учасники Чемпіонату
нагороджені медалями та відповідних ступенів Дипломами.
У числі спонсорів Чемпіонату: Каскад Київських ГЕС і ГАЕС, НВП «Технопроект», КП «УФКС» Вишгородської
міськради, Марія Остапчук (підприємець).
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«Візерунок» запрошує дітей

Позашкілля
Євгенія АБРОСКІНА,
школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
Вокальна студія «Візерунок» —
це весела дружна сім’я, в якій діти
від 5 до 18 років весело й продуктивно проводять час — займаються
в ансамблі і сольно, виступають на
всеукраїнських, міжнародних конкурсах та виборюють призові місця.

Ветерани — ветеранам
Ольга ДЯЧЕНКО
Нещодавно на запрошення
варвинських ветеранів Чернігівської області в Державному
дендрологічному парку «Тростянець» НАН України побували
«золотоосінні» жінки та керівники первинних організацій ветеранів Вишгородського району та м.
Вишгорода.
Минулого року варвинці гостювали у Вишгородській районній раді ветеранів, ознайомилися з пам’ятками
древнього міста, відвідали музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 р.»
Стежки дружби тепер привели вишгородців у тростянецьку рукотворну
казку.
Хлібом-сіллю зустріли нас варвинські ветерани-активісти з керівником
районної організації ветеранів Марією Качаєвою. Голова Вишгородської
районної організації ветеранів Таміла
Орел подякувала за зустріч і познайомила з членами делегації. Гостинно нас вітали голови районних ветеранських організацій і члени президії
з Ічні, Прилук, Борзни.
Діалог продовжили цікавою екскурсією дендропарком. Провела нас
тінистими алеями бібліотекар тростянецької книгозбірні Тетяна Кузьменко. А вітав гостей поважний господар
вимріяного дива — Іван Михайлович
Скоропадський, котрий пильно вдивлявся у відвідувачів із гранітного

А, закінчивши школу, легко вступають до вищих музичних закладів.
Звідки назва студії? Мелодії чарівного багатоголосся красиво вплітаються одна в одну, створюючи надзвичайні візерунки. Наша студія — це
і є неповторний «Візерунок».
Цього літа в нас відбулися дві великі події. Перша — наш колектив запросили на гастролі до Польщі, де

Людина
діти давали концерти та відпочивали у
туристичному осередку «Чардворек»:
каталися на конях та мітлах, займалися
скелелазінням, відвідували музеї, танцювали на дискотеках та знайомилися
з польськими дітьми.
Наша друга велика подія — сумлінна праця наших діток у цьому році була
гідно оцінена, і нашому колективу присвоєно звання зразкового!
На початку навчального року вокальна студія оголошує набір дітей у
різні вікові групи. Приходьте на наші
заняття і ви впевнитеся, що у нас весело та цікаво. Діти постійно задіяні в
концертах, новорічних виставах, беруть
участь у різних конкурсах та подорожують по Україні та за її межами.
Приходьте на наші репетиції:
старша група (10-17 років): вівторок, четвер та п’ятниця о 16:00;
середня група (8-9 років): вівторок,
четвер та п’ятниця о 17:30;
молодша група (5-7 років): вівторок
та п’ятниця о 18:45.
Центр творчості «Дивосвіт», м. Вишгород, пр. Шевченка, 8.
Тел: 096-234-07-01, 063-871-7668, Тетяна Юріївна.
Любов до співу творить чудеса, діти
розкриваються на сцені, і це допомагає
їм реалізовувати себе у житті. До зустрічі на наших репетиціях та концертах!

Вишгород
www.vyshgorod.in.ua

З Міжнародним
днем миру!
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови
21 вересня світ відзначає Міжнародний день миру.
В Україні це свято було закріплено
на законодавчому рівні та отримало
назву «День миру в Україні» відповідно до Указу Презедента України
№ 100 від 5 лютого 2002 року. Він
покликаний змусити людей не тільки задуматися про мир, але і зробити
щось заради нього.
Берегти мир та злагоду в країні
дуже важливо, без цього нормальне
життя її громадян просто неможливе!
Сьогодні, коли Україна змушена
боронити свої кордони та виборювати право на незалежність, поняття
«мир» стало особливо актуальним.
Тому наш народ ставиться з глибокою пошаною до цього Дня, який
дарує надію і віру у світле майбутнє
нашої держави.
Дорогі друзі! Бажаю вам миру в
сім’ях, миру в серцях та миру в нашій
рідній Україні!
Зі святом!

Магія любові Івана Скоропадського
постамента. Саме його творча уява і
незбагненна любов до зеленої оази
втілені в дендропарку — нині національному надбанні України. Навіть у
Європі немає аналога поєднання сотень різновидів дерев і кущів із різних кліматичних зон на одному природному ландшафті.
Розташований дендропарк у південно-східній частині Чернігівської
області, в Ічнянському районі, на
площі 204,7 га. На початку ХIХ століття тут була рівнина, що пересікалась численними глибокими незалісненими заболоченими балками.
На південній частині ріс дубовий гай,
деякі дерева спиняють вітри своїми
300-літніми кронами.
Саме цю місцину викупив Іван
Скоропадський у 1820 році. Поблизу струмка Тростянець побудував
дерев’яний будинок з вежами та чотири флігелі (через століття, в 1918
р. , садибу нові господарі життя зруйнували).
За вказівкою Івана Михайловича
поглиблювали балки і насипали греблі біля природного джерела. Було
створено Великий став завдовжки
1,3 км і завширшки біля греблі майже 100 м. Його поверхня більше 10
га і є одним із важливих елементів
паркового ландшафту. З різних боків створено два менших — Лебединий та Куциха. Ці ставки обсадили
ялиною європейською, тополею та
іншими деревами місцевих видів на

площі 20 га. Потім висаджували екзотичні види саджанців, які доставляли з Риги, Петербурга, Парижа, Києва, з Нікітського саду. Звичайно, не
всі вони приживалися, деякі дерева
видозмінили форму.
Після відвідин Франції у 1857 р.
Іван Скоропадський задумав перетворити рівнинну місцевість на рельєфний ландшафт. «Українську
Швейцарію» будували майже 30 років. На відведених ділянках частково
вирубували дерева, а в місцях створення гірки вони ставали каркасом і
засипалися землею. Висота деяких
насипів сягала 35 м. Гірки обсаджували деревами та кущами. Екзоти
доставляли з Японії, Кореї, Південної
Америки.
У першій інвентаризації насаджень парку в 1886 році видовий
склад налічував 623 види і форми,
з яких 161 — хвойних, 462 — листяних, зокрема дуба — 50 видів і форм,
клена — 60 та ін. На цей період ландшафт парку був сформований — прокладено доріжки, поставлено кам’яні
та дерев’яні лави, альтанки, скульптури, побудовані малі архітектурні
форми, греблі та мости.
Після смерті Івана Скоропадського (1804 — 1887 рр.) дендропарк
занепадає внаслідок суспільно-політичних подій початку і середини XX
ст. Новий період розвитку розпочався
у 1951 р., коли його передали Академії наук УРСР.

Нині із таємничих стежок проглядають краєвиди Альп і швейцарські
ущелини, мальовничі галявини повертають у давноминулі часи, коли із
сторожової вежі повідомляли господарю про гостей до його мрії і сенсу
життя. Та неможливо розповісти про
красу, від якої перехоплює подих, і
тільки хочеться низенько вклонитися
творцю цього дива і подякувати тим,
хто оберігає українську перлину для
нинішніх і прийдешніх поколінь.
Щиро вдячні за гостинність представникам Варвинської, Ічнянської,
Прилуцької та Борзнянської районних
ветеранських організацій, і далі ділитимемося досвідом співпраці між
районами області та ветеранськими
організаціями з інших регіонів. Щоб
об’єднувало нас щире слово вірша
про щастя, якого прочитала на завершення зустрічі Тетяна Кузьменко.
А вишгородські ветерани дякують
депутату обласної ради Роману Буковському за увагу до потреб людей
поважного віку і надання транспорту
для цікавих поїздок.
Р. S. За кількагодинну поїздку
оминули не одну вантажівку з причіпом. Об’ємисті колоди залишили
пеньки, щоб перетворитися на «зелені» в чиїсь кишені. А може, якийсь
природолюб розробляє територію
під казковий дендропарк?! На пеньках плигатимуть наша байдужість
і бездуховність. І не треба далеко
мандрувати — Межигір’я поряд.
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Скільки Рюриковичів ходить по Вишгороду?
Володимир ТКАЧ
Генетика, без перебільшення,
здійснила справжню революцію
у сучасному світі. Вона вплинула
навіть на історичну науку і розкрила нам безліч тисячолітніх таємниць. Завдяки ДНК-тестам генеалоги можуть чітко встановити
хто є хто, чітко ідентифікувати
рід, династію, націю. А результати бувають гідні подиву.
У вітчизняній історії Вишгород
понад 300 років відігравав роль
важливого політичного, духовного
і ремісничого центру Київської Русі
домонгольського періоду. У цій заміській резиденції проживали десятки великих київських князів із династії Рюриковичів. І хто зна, може зараз
десь по проспекту Мазепи бігають
нащадки Ярослава Мудрого, Юрія
Долгорукого — засновника Москви,
Володимира Мономаха тощо. Саме
генетика, ДНК-тести і можуть підтвердити чи спростувати це припущення.
Підемо логічним шляхом і візьмемо до прикладу історичну особу —
великого київського князя Володимира Красне Сонечко. До прийняття
християнства у нього було 700 наложниць. 300 із них знаходились
саме у Вишгороді. Тепер з’ясуємо,
звідки йшов набір до цього гарему?
Припустимо, що десяток-другий
невільниць ненаситний Володимир
приводив із походів. У степу він міг
здобути половчанок, печеніжок, ха-

зарок та представниць інших кочових
племен. Але це крапля в морі у його
дівочому квітнику. Найвірогідніше,
що його гарем складався з красуньслов’янок, з полян, які проживали навколо Києва, та сусідніх древлянок
із Полісся. На противагу маленьким,
смуглим і, даруйте, кривоногим половчанкам, вони були з розкішними
фігурами, золотистим волоссям, білою шкірою і червоними устами. А
Володимир мав неабиякий смак до
красивих дівчат. Та що там Володимир, і сьогодні цей слов’янський генотип вражає чоловіків світу наповал.
Літописці не називають кількість
дітей, народжених наложницями від
Володимира. А їх було предостатньо.

Звісно, молодих мам відраховували
з гарему і відправляли або додому,
або віддавали заміж. Додому — це в
навколишні поселення. Отже, генетики можуть досліджувати старовинні
села, а в них — найстаріші роди і порівнювати проби ДНК із тестами династії Рюриковичів.
Але не єдині наложниці дають привід для проведення подібного проекту. Як зазначали західноєвропейські
хроніки, Володимир Великий був ненаситний у блуді, приводив до себе
заміжніх жінок і дівчат, розбещуючи.
А цей факт теж неабияк розширює
поле досліджень для генетиків.
Пошуки нащадків Рюриковичів
давно вже проведені у Росії. Так от,

московська гілка династії поставила перед урядом РФ питання руба:
повернення Рюриковичам Кремля,
який вони збудували, і шапки Мономаха. Всього вони претендують на
86 об’єктів у Росії, Білорусі, Польщі. В
Україні — це Києво-Печерська лавра і
Золоті ворота…
До речі, подібні ДНК-тести проводяться у багатьох країнах. Наприклад, у Монголії генетики чітко
встановили, хто є прямим нащадком
Чінгізхана. Тепер в Улан-Баторі жодних політичних і династійних спекуляцій немає.
Цю статтю можна сприйняти як
жарт або слушну гіпотезу. Чого в нашому житті лише не буває! Всі, мабуть, пам’ятають історію відставного
майора з Харкова Олександра Гедройца. Жив-не тужив, а тут раптом
дізнається, що він — нащадок стародавнього
литовсько-польського
княжого роду, який відіграв величезну роль в історії Литви, Польщі, Росії, України. Родичі його, виявилося,
мешкають у Парижі в родовому замку, який відвідують президенти Литви і Польщі. Ось вам і зигзаги історії.
Ми довго нехтували генеалогією,
своїм родоводом, були безбатченками, перекотиполем, безрідними Іванами, а коли дізнавалися про своїх
предків — були шоковані від славного минулого і з того часу вже шанували і рід, і націю, і державу. І нащадки
Рюриковичів теж будуть пишатися
історією України-Руси і, зокрема, нашим славним краєм.

Гарда, яка захищає наше місто...
Вадим ПЕРЕГУДА,
краєзнавець,
провідний науковий співробітник
Вишгородського
історико-культурного заповідника
У Києві — парковий бум. Які
тільки парки не будують у столиці, вигідно використовуючи ландшафт і місце розташування. Майже у кожному районі мегаполіса
виникають популярні сьогодні мотузкові та екстремальні парки, цілі
комплекси розважальних атракціонів для дітей та дорослих.
Вишгород — місто молоді. Завдячуючи вигідному розташуванню,
привабливості та особливостям місцевої екосистеми, відносно не дорогій вартості житла — Вишгород має
усі перспективи у найближчі 20-30
років перерости у велике європейське місто.
Головне питання у сьогоднішньому будівельному бумі — зберегти архітектурні (Земська школа, будинок
Клюкви, набережна) та археологічні
перлини, завдяки яким наше місто
затишне і привабливе для проживання.
На жаль, Вишгород і досі не має
свого потужного та привабливого
паркового комплексу. Цікаво, що
умови і місце з унікальним природним ландшафтом є, але...
Багато вишгородців добре знає,
що за стадіоном «Енергетик» у сторону житлового комплексу «Велесгард», гаражів на площі понад 100
га розкинувся унікальний природний
парк, який у народі називають «Виш-

городською Швейцарією». Можливо,
цю місцевість доречно було б назвати «Перекрасою» на честь дошлюбного імені княгині Ольги? Місцевість
казкова, як у художньому фільмі
про древню Русь, — готове місце
для зйомок брендових кінофільмів.
Ландшафт не просто вражає — він
захоплює. Навіть без людського
втручання це місце виглядає не гірше за славнозвісні «Софіївку», «Олександрію» тощо. Цікаво, що поруч, на
горі, яку називають «Вічна Земля», у
часи Київської Русі, задовго до виникнення Києво-Печерської Лаври,
розміщувався один із найперших
жіночих монастирів (згідно з висновками Р. Орлова, В. Ростовського).
Згідно з легендами, саме у цьому
монастирі й знаходилася велика святиня православного світу — Чудотворна ікона Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері. Може,
саме тому і річка, яка народжується
серед глибочезних яруг та урвищ
«Вишгородської Швейцарії», називається Монашкою? Дивовижно, але
ця невелика за розмірами річка, яка
має ще назви Ровчак, Ручай, Пучайріка, Опочай, — найбільш оспівана у
давньоруських билинах та легендах.
Це ж святі та легендарні витоки річки Почайни, в якій у 988 році князь
Володимир Хрестив Русь! Не зберегти цю місцевість для майбутнього —
злочин, якому немає прощення.
Місцевість «Вишгородської Швейцарії» має насичений рельєф, ідеальний для розташування тут бігових
доріжок, спортивно-туристичного велотреку, мотузкового парку, стежки

здоров’я тощо. Можливо заснування
першого молодіжного парку із різноманітними оздоровчими та культурно-розважальними комплексами.
Цей парк має стати своєрідним островом кохання та відпочинку серед неспокійного океану суєти
суєт — безвідповідального споживача, невігластва та духу глобалістичного прагматизму. Унікальний
ландшафт, який має багато яскравих
презентаційних та чисто природних
плато, може стати родзинкою щодо
презентації культури, традицій, історії
інших європейських Вишгородів —
Вишеградів, як королівсько-князівських резиденцій та релігійних центрів Європи, із якими міцно пов’язане
наше рідне місто. Можлива розробка
своєї неповторної «Пейзажної алеї» з
презентацією робіт молодих та креативних скульпторів.
Культивуючи здоровий спосіб

життя, родинні цінності, фізичну культуру та зелений туризм, Вишгород як
місто, що стрімко розвивається, тільки за один сезон може приймати понад мільйон туристів із усіх куточків
України та Європи! На шляху до децентралізації та розвитку демократії, громадянського суспільства — це
суттєве поповнення місцевого бюджету.
Записуйтесь та приходьте на екскурсії, ставайте хранителями унікального природного комплексу
— «Вишгородської Швейцарії» — зеленого храму віри, довголіття, молодості й вічної краси. І, якщо недалеко
від Вишгорода знаходиться «Український Ієрусалим» — Національний
парк «Межигір’я», поруч має бути
і свій «Український Синай» — Святі
гори, де Господь дав людям десять
заповідей на добро, щасливе та заможне життя.
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Виставки

Самобутність поліщуків
Ольга ДУМАНСЬКА
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

19 вересня 2017 р. у Музеї
давньоруського гончарства (вул.
Межигірського спаса, 11) було
відкрито виставку «Життя українського Полісся: побут селян і міщан кін. ХІХ — поч. ХХ ст.ст.»
Звертаючись до гостей, директор
заповідника Влада Литовченко наголосила, що саме 19 вересня 23 роки
тому Указом першого президента
України Леоніда Кравчука був створений Вишгородський історико-куль-

турний заповідник.
Екскурсію
оновленою
експозицією провела завідувач Музею
давньоруського гончарства Ірина
Даценко, показавши унікальні предмети побуту Київського Полісся, які
засвідчують самобутність цього регіону і, водночас, дозволяють побачити певні спільні риси розвитку побуту
всіх регіонів України.
На виставці були представлені
основні предмети побуту, знарядь
праці, ремесел поліщуків.
Поширеним жіночим промислом
Полісся було ткацтво, що базувало-

Середньовічні бої у Вишгороді
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — архів «Айна Бера Вишгород»

Гуркіт зброї та лицарських
кольчуг, пил стовпом. Хто впаде
– той поза грою. Такі правила історичного середньовічного бою,
інтерес до якого набирає обертів у
XXI столітті.
Прийнято вважати, що це поєднання спорту й історії. Від спорту
— баталії на ристалищі. Від історії
— автентична зброя, одяг і звичаї.
Приміряти лицарські обладунки
та спробувати себе у мистецтві бою
можна і у Вишгороді. Здивувались?
Виявилось, це цілком реально.
«Ми — секція середньовічного
бою (лицарські бої, турніри), зареєстровані офіційно як спорт. Представники збірної України. Проводимо тренування в місті Вишгороді для дітей
від 5 років та дорослих. — Розповідає Дмитро Тупіченко, чемпіон світу,
тренер Вишгородського відділення
«Айна Бера». — Цей напрям виник на
початку 1990-х років як рух реконструкторів-рольовиків. Поступово, зі
спільного руху почали виокремлюватись реконструктори (реконструюють стиль, побут, зброю, обладунки
певного століття і регіону), рольовики
(фанати художніх фільмів «Володар
перснів», «Відьмак» та інших цікавих
речей, фантастичних творів і героїв.
Цей рух проводить стилізовані ігри в
лісах) та спортсмени (участь у міжнародних і всеукраїнських турнірах,
проведення змагань, пропаганда

ся на переробці сировини з власного господарства — конопель, льону,
вовни. Тож в експозиції музею представлений ткацький верстат, зразки
волокна, тканого волокна, гребінки,
веретена.
Серед деревообробних промислів та ремесел Полісся – плетіння з
кори дерева (берези або липи), лози.
Рублі, качалки кін. ХІХ ст. — поч. ХХ
ст. — старовинний прилад для прасування білизни. Продемонстрували
присутнім і спосіб прасування, коли
в середину корпусу чавунної праски
закладалося розпечене вугілля.
Тут були представлені комплекти традиційного жіночого одягу Київського Полісся кін. ХІХ ст. — поч.
ХХ ст. — жіночі вишивані сорочки,

додільні, з оздобленням по подолу,
домоткані рушники, з характерним
для поліщуків геометричним орнаментом.
Серед експонатів – фотографії
мешканців села Вишгорода і навколишніх сіл. Відслідковуючи долю цих
людей, можна вивчати історію нашого краю і України.
На відкритті представляли свої
вироби і сучасні майстрині Вишгородщини, продовжувачі традицій народних ремесел — Марина Варченко,
Валентина Мартиненко, Наталя Сукач, Віта Зієнко, Тетяна Гецко, Марина Попович, Олена Сіньова, Людмила
Болдирєва, Жанна Гриднєва.
Виставка довгострокова — триватиме до кінця року.

Романтики двадцять першого століття

здорового способу життя).
Ми — спортсмени. Клуб «Айна
Бера» був створений понад 15 років тому. У систему наших тренувань
входять історичне фехтування, практика ведення бою на різних макетах
зброї і боротьба (без партеру). Клуб
має філіали в Києві (центральний філіал), Вишгороді, Луцьку, Дніпрі, Коростені та Горішніх Плавнях.
У нас кваліфіковані тренери. Тренуємо хлопчиків і дівчат. Їх набираємо переважно з 5-ти років, але все
залежить від сприйняття дитиною
тренера. Максимального віку для занять спортом немає. Найстаршому
бійцю нашого клубу 56 років, він киянин.
Ми випускаємо людей у бої в обладунках лише після комплексних
регулярних тренувань в м’яких обладунках. Це підготовка організму до
бою в 30-кілограмових обладунках.
Дітей ми також одягаємо в обладунки лише після 16 років і з дозволу
батьків.
Нещодавно за сприяння Вишгородського міського голови Олексія
Момота та Клубу сiмейного дозвiлля
«Щасливi дiти» ми провели майстерклас на Галявині казок. І були щасливі подарувати дітям та їхнім батькам
можливість взяти участь у лицарських двобоях у спортивному екіпіруванні. Сподіваємось на подальшу
співпрацю та чекаємо на тренуваннях».
У Вишгороді школа працює із
серпня цього року. Нині вона налічує 15 лицарів. До
речі, 12 із них спробували свої сили у
триденному (15-17
вересня) Чемпіонаті Середньовічного
бою міжнародного
рівня «Зов Героїв»
у парку Київська
Русь (с. Копачів,
Обухівський
район).
Суперниками українців були
лицарі з Данії, Німеччини, Польщі та
Франції.

Бійці виступали в масових номінаціях, турнірних та в категорії «софт»
(спортмеч). Іван Науменко – вихованець відділення «Айна Бера Вишгород» узяв срібло в категорії «софт
10-11 років», а Андрій Науменко виборов срібло в категорії «софт 13-14
років». Також наші вихованці успішно виходили зі своїх вікових груп у
півфінали лише після двох-трьох
тренувань у новому для себе спорті.
Дорослі брали участь у турнірних
номінаціях у повному бойовому лицарському екіпуванні. Всі показали
доволі високий рівень підготовки. Декілька балів не вистачило їм до призових місць, а це означає, що ми маємо стимул працювати, тренуватись
і розвиватись до наступних змагань.
Бугуртні номінації виявилися для нашого відділення успішнішими. В масових 5х5 ми майже вибороли вихід з
групи, в 10х10 Вишгород об’єднався
з Луцьком, і ми мали успіхи проти
команд з Норвегії, Данії, Харкова,
Дніпра та Києва. Ми змусили опонентів достатньо понервувати. Номінація 16х16 принесла Вишгороду в
складі альянсу з інших міст – золото.
Майстер середньовічного бою Дмитро Тупіченко запевняє, що цей спорт
найменш травмонебезпечний: «Нас
захищає обладунок. Тренуємось багато і часто. Проходимо серйозну
фізичну підготовку в м’якому екіпі-

руванні. Шоломи у нас надійніші, ніж
у боксерів, бо захищені спеціальною
решіткою для обличчя».
Українські лицарі — чемпіони світу.
Їх головне досягнення — перемога на Чемпіонаті світу з історичного
середньовічного бою «Битва націй
— 2017». Вони вибороли золото в номінації «21 на 21». Це наймасовіша
і найвидовищніша категорія на змаганнях. До цього 7 років поспіль у ній
перемагала команда Росії.
Вишгородську
школу
середньовічного бою «Айна Бера», що зі
старослов’янської означає «шлях
ведмедя», очолює молодий та амбітний 23-річний хлопець, нині студент
Харківської державної академії фізкультури і спорту, чемпіон світу Дмитро Тупіченко. Категорія — «Бугуртні
бої». Версія — hmb і imcf. Він займається близько 3-х років. Є офіційним
представником Федерації Середньовічного бою. На запитання, чому
обрав такий напрям, відповів: «Поперше, це не схоже ні на що інше, а,
по-друге, є в цьому своя атмосфера,
романтика.
А знайти нас можна за адресою:
вул. Н. Шолуденка, 14 (автошкола, за стадіоном «Енергетик»). Тел:
(093)964-55-68.
Вартість — 250 грн. на місяць для
дітей до 16 років та 300 грн. — для
дорослих.

Вишгород

Гайд-парк

www.vyshgorod.in.ua
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У світі розкоші і безмежних можливостей

Про незабутній літній відпочинок все ще нагадаюуть
засмаглі жінки і екзотична біжутерія, нові магнітики на
холодильниках і брелоки на ключах. Утім, період відпочинку ще не завершився — у свої права вступає оксамитовий сезон в Таїланді, на Балі, Бора-Бора і, звісно, в
Еміратах. Журналіст Микола Сергійчук вдруге відвідав
ОАЕ і поділився своїми враженням від побаченого.

Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — архів автора

Навесні 2013 року мені випала нагода побувати в
Об’єднаних Арабських Еміратах. Своїми враженнями
від поїздки я поділився тоді на шпальтах «Вишгорода».
Пригадую, свої нотатки завершував такими словами: « ...Як би не намагався, неможливо переказати
все, що мені довелося побачити в Дубаї, в усій країні.
Тут щодня зводяться нові сучасні споруди, змінюються місцеві ландшафти. За рік – два важко буде упізнати місця, якими мандрував ще два—три тижні тому.
Тож якщо пощастить у майбутньому ще раз побувати
у цьому екзотичному краї (з думкою про це спеціально кинув кілька монет у ласкаві хвилі Перської затоки), сподіваюся, будуть нові враження, об’єкти захоплення й подиву, на які такий багатий арабський світ».
Минуло три роки, і ось я знову навідався у цю дивовижну країну, що за неповні 50 літ з підлеглого
Великій Британії шейхства стала незалежною процвітаючою державою, відомою на весь світ своєю розкішшю. Як і сподівався, побачив і відкрив для себе
багато нового, цікавого, захоплюючого. Про це і піде
мова нижче.
Один день у «маленькому Нью-Йорку»
Свою розповідь про перебування в ОАЕ цього разу вирішив розпочати з відвідання столиці країни.
Абу-Дабі — справжній арабський мегаполіс, в якому
старовинні мечеті межують з хмарочосами, в пустельному
кліматі підтримуються оазиси зелених парків, а традиції
уживаються із стрімким сучасним ритмом життя. Це найзеленіше місто в ОАЕ. А ще його називають «маленьким НьюЙорком». І не випадково. Побувавши тут, можна побачити
переплетіння східних традицій із сучасною архітектурою
мегаполісу, вируюче життя.
Отже, за історичними джерелами, Абу-Дабі заснований
близько 1760 року. Щоправда, є археологічні підтвердження існування поселення на цьому місці ще в третьому тисячолітті до н. е.
Про заснування столиці ОАЕ існує легенда. Якось араби-мисливці з оазису Лива переслідували газель, яка довго
петляла по пустелі, а потім вивела мисливців на берег Перської затоки, кинулася у воду і убрід перейшла на острів.
Мисливці пішли за нею, і тварина привела їх до джерела
з прісною водою. У вдячність мисливці дарували газелі
життя, а засноване поряд із джерелом поселення назвали
«батьком газелі», що по-арабськи звучить як Абу-Дабі.
У XVIII столітті Абу-Дабі складався з форту і рибальських хатин, що розташовувалися на березі моря біля укріпленої стіни. Головними заняттями мешканців аж до середини XX століття були рибальство і добування перлів. У 1793
році поселення стало резиденцією шейхів (правителів) АбуДабі.
Найважливішою віхою в історії розвитку міста став 1958
рік, коли тут були виявлені перші великі нафтові родовища.
Місто стало організуючим центром нафтовидобутку країни.
Якщо на початку 1960-х років Абу-Дабі був маленьким рибальським поселенням, то через 30 років перетворився на
мегаполіс із широкими проспектами і масивами хмарочосів.
Особливо інтенсивне зростання міста почалося в 1968 році,
коли ухвалили п’ятирічний план розвитку; у 1971 році АбуДабі став тимчасовою столицею Об’єднаних Арабських Еміратів, а в 1996 році місто отримало статус постійної столиці.
…Вирушаючи до Абу-Дабі, звісно, мав на меті подивитися визначні місця, де не вдалося побувати минулого разу.
Одним із таких об’єктів при в’їзді у місто є новий вантажний порт Халіфа. Як розповів гід, церемонію відкриття
порту ушанував своєю присутністю шейх Мухаммед бен Заїди Аль Нахайян, президент ОАЕ. Звертаючись до присутніх
із вітальною промовою, він висловив гордість у зв’язку із

здійсненням проекту, спрямованого на зміцнення національної економіки і поліпшення добробуту нації.
Відзначалося, що порт Халіфа став одним із найважливіших на Близькому Сході для
морської торгівлі завдяки своєму стратегічному положенню
на перехресті шляхів Сходу і
Заходу. Реалізація цього флагманського проекту зміцнила
економіку і посприяла нарощуванню темпів зростання, що
відповідають побажанням громадян країни.
З відкриттям порту розпочалася нова ера в торговій і
морській індустрії Арабських
Еміратів, що дозволило збільшити обробку вантажів до 50
тисяч контейнерів за тиждень і
1 мільйон тонн щомісячно. Завдяки наявності прилеглої до
порту промислової зони Kizad тут відкрили підприємства й
створили нові робочі місця, що дозволило ще більше знизити залежність емірату від сировинного сектора економіки.
На 418 квадратних кілометрах промислової зони є
інфраструктура для розміщення підприємств і логістичних
комплексів різних галузей промисловості. Виробництва забезпечуються сировиною, що прибуває в порт Халіфа.
Порт Халіфа і Kizad — це неперевершене поєднання
низьких експлуатаційних витрат і доступу до глобальних
ринків, що істотно полегшило ведення бізнесу в регіоні,
оскільки нові підприємства зробили великий внесок у економічний розвиток ОАЕ.
Сам порт приймає вантажі з понад 40 напрямів із різних континентів. Крім того, промисловці мають можливість
користуватися безподатковим середовищем в одній із найсприятливіших для ведення бізнесу країн.
Як зауважив гід, довжина причалу сягає майже 17 кілометрів, завдяки чому тут одночасно можуть розвантажуватися чи завантажуватися щонайменше 70 суден.
За розмовами непомітно промчали ще з півтора десятка
кілометрів, а через кілька хвилин уже паркувалися біля одного з найцікавіших місць столиці ОАЕ — Yas Marina Circuit
— траси Формули-1. Як уже зрозуміло з назви, автодром
розташований на острові Яс. Тут відбувається один із етапів
чемпіонату світу з перегонів у класі Формула-1 — Гран-прі
Абу-Дабі. Це найвидовищніша траса за рахунок поєднання
різних ділянок треку. Довжина — 5,5 кілометра. Усі трибуни
криті, що дозволяє захистити глядачів і від пекучого сонця,
і від негоди.
Частиною комплексу автодрому є готель Яс Марина, з
вікон якого відкривається чудовий вид на автогонки.
У вільний від змагань час тут здійснюються цікаві екскурсії, що дозволяють заглянути за куліси найзнаменитіших
перегонів світу. Кожен, хто забажає, може сам покататися
на легких болідах, набираючи шалену швидкість.
Після цього вирушили на набережну Корниш. Місцеві
мешканці, які сповна «насолодилися» пустельними пейзажами регіону, дуже фанатично ставляться до зелених насаджень. Набережну, що розтягнулася на десяток кілометрів,
перетворили на чудову паркову зону (до речі, одну з найбільших на Близькому Сході).
Ще одна особливість Абу-Дабі — палац Каср аль-Хосн
(Білий палац) — найстаріша будівля міста. Довгий час форт
служив резиденцією правлячої династії. У 1760—1761 на
цьому місці була зведена сторожова вежа для захисту поселення, що утворилося біля джерела прісної води. Пізніше
комплекс перебудували в неприступний форт.
Завдяки світловідбиваючій обробці стін з суміші вапна,
піску і подрібнених морських раковин, форт також служив
прекрасним орієнтиром для торговельних суден.
Палац розширювався разом з містом. Зокрема, у 1966
році тут здійснили масштабну реконструкцію, внаслідок
якої резиденцію перетворили на музейне сховище — одну з
найпізнавальніших пам’яток Абу-Дабі.
Музей містить прекрасну колекцію, що розповідає про
минуле і сучасне Абу-Дабі та Еміратів, історію і значення
палацу.
Справжньою
перлиною
столиці ОАЕ є готель Emirates
Palace, що обійшовся казні дорожче, ніж велика мечеть шейха Заїда. Тільки на одну інкрустацію приміщень пішло 2 тонни
золота. Це найдорожчий готель
у світі. Досить зауважити, що
правителі декількох держав
мають тут особисті довічні номери.
Своїм зовнішнім і внутрішнім інтер’єром будівля більше
нагадує розкішний арабський
палац з казок про Шахерезаду, ніж тимчасовий притулок
мандрівників. Якщо зупинитися
в ньому не по кишені, то можна прийти хоча б на екскурсію,

чим ми радо скористалися. До речі, на територію готелю
Emirates Palace можна потрапити тільки за наявності броні
або на культурні заходи — кінофестивалі, концерти, вистави.
Центральна частина готелю особливо запам’яталася
величезним мозаїчним куполом, в оточенні дрібніших. Усі
прикрашені позолоченими шпилями і створюють прекрасний архітектурний ансамбль. Всередині інтер’єр готелю
оздоблений золотом, шовками і кришталем, навіть дверні
ручки прикрашені кристалами Сваровськи. Територія досить велика, максимально доглянута, прикрашена квітниками і каскадом водоспадів і кришталевих фонтанів.
Із зовнішнього боку готель виглядає ідеально чисто,
оточений басейнами і пальмовими оазисами. Для маленьких дітей є розважальна дитяча кімната і невеликий басейн
з гірками, для дорослих — басейн із звивистим лабіринтом.
Тут безліч елітних бутиків, де можна придбати прикраси з
діамантами, швейцарський годинник і одяг від провідних
світових брендів.
На завершення мандрівки по столиці ОАЕ все ж таки
спокусився ще раз відвідати велику мечеть шейха Заїда.
Тим більше гід переконував, що у вечірній час ця споруда
особливо прекрасна.
Варто зазначити, що нове тисячоліття принесло ісламському світу декілька істотних перетворень, метою яких
було зближення ісламської культури з іншими світовими
культурами. І одним із символів такої реформації стало відкриття в Абу-Дабі величного храму — мечеті шейха Заїда.
Відразу ж після освячення, ім’я мечеті вписано золотими літерами у безліч книг. Це пояснюється тим, що храм увійшов
до п’ятірки найбільших релігійних споруд ісламського світу,
а згідно з деякими джерелами ще й найпрекраснішим.
…Білосніжна мечеть шейха Заїда в Абу-Дабі постала немов з арабських казок. Це одна з найвизначніших пам’яток
міста. Її розкіш вражає: територія дорівнює 5 футбольним
полям, стіни прикрашені золотом і самоцвітами. Відтак —
вартує величезну кількість дирхамів.
Будівництво велося з великим розмахом, матеріали замовляли з усього світу. Підсумком такої глобальної взаємодії стала найрозкішніша мечеть мусульманського світу, яку
спорудили в 2007 році й присвятили великому шейху Заїду ібн Султану ан-Нахайяну, багаторічному лідеру держави
ОАЕ, який знайшов тут свій останній спокій. Цей правитель
залишив яскравий слід в історії Еміратів, відповідно шейхові
і храм вийшов світлим і величним. За розрахунками авторів,
на території мечеті одночасно можуть молитися більше сорока тисяч прихожан, а головний зал святині може вмістити
сім тисяч чоловік.
Мечеть Заїда унікальна ще й тим, що це найбільший у
ісламському світі храм, в який дозволений вхід, за умови
суворого дотримання низки правил, не лише правовірним.
Прикрасою і гордістю мечеті служать рекордний натуральний килим площею 5,6 тисячі квадратних метрів і унікальні
люстри головного залу, прикрашені мільйонами кристалів
Сваровски, над створенням яких працювали кращі німецькі
майстри.
І вся ця пишність — своєрідна данина поваги шейхові
Заїду, який об’єднав Арабські Емірати і за роки свого правління привів державу до процвітання.
Розповідь про мечеть шейха Заїда хотілося б доповнити
такою історією. За словами гіда, коли споруда була вже
зведена, в мусульманському світі виникло невдоволення
тим, що за своїми розмірами вона надто переважає мечеть
у Меккі. Що було робити: розбирати новобудову чи шукати
інший вихід?
Проблему вирішили наступним чином — спорядили будівельників із необхідними матеріалами до Мекки з тим, щоб
збільшити розміри тамтешньої святині. Не знаю, наскільки
вірогідна ця історія і чи справді факт мав місце, але такі
чутки майже десяток років блукають просторами Еміратів.
Як і будь-яке велике місто Сходу, Абу-Дабі неможливо
уявити без великого і гомінкого базару із спеціями, солодощами і прикрасами. Таким місцем тут став Центральний
базар, що оформлений у класичному арабському стилі і
об’єднав більше 400 торгових крамниць і магазинів. Торгуватися на ринку не тільки доречно, а й необхідно, бо це
своєрідна частина ритуалу.
Далі буде
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_____________ сесія VІІ скликання

Про внесення змін в Положення про орендну плату за землю у м. Вишгороді

Класифікація видів цільового
призначення земель відповідно до Наказу Державного
комітету України із земельних
ресурсів від 23 липня 2010
року N 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель»

Відсоток від грошової
оцінки землі

Підрозділ

Розділ

Код КВЦПЗ

Код розділу КВЕД

Рішення (проект) від ….. 2017 року № ________
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету
щодо створення умов для ефективної реалізації
повноважень місцевого самоврядування територіальної громади міста в галузі земельних відносин,
керуючись ст.ст. 26, 28, 33, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Вишгородська
міська рада вирішила:
Внести зміни до п. 7.8. Положення про оренду
земельних ділянок у м. Вишгороді та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради
№12/64 від 14.07.2016 року шляхом викладення
розділу 12 основних ставок орендної плати за земельні ділянки в новій редакції:

12

земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова О. МОМОТ

12.01
12.02
12.03
12.05
12.06
12.07
12.07
12.09
12.10

Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам
та організаціям залізничного,
автомобільного
транспорту
і дорожнього господарства,
морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання
покладених на них завдань
щодо експлуатації, ремонту і
розвитку об’єктів транспорту)

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

6%

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та
допоміжних операцій

6%

12.08

3%

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської
ради направити копію цього рішення до органу державної податкової служби у Вишгородському районі.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення
цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання

Міський голова О. МОМОТ
«____» ______________ 2017 р.
Заступник міського голови
О. Рачинський
«____» ______________ 2017 р.
ПОГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
О. Карпенко
«____» ______________ 2017 р.
Начальник фінансово-бухгалтерського відділу
І. Мирієвський
«____» ______________ 2017 р.
Голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища
Ю. Городиський
«____» ______________ 2017 р.
Голова постійної комісії з питань
планування та формування бюджету міста
В. Шубка
«____» ______________ 2017 р.
Вик. І. А. Приходько

Проект рішення Вишгородської міської ради «Про внесення змін в Положення про
орендну плату за землю у м. Вишгороді «Повідомлення про оприлюднення»
Відповідно до статті 9 та статті
13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та з метою
одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб,
Вишгородська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта — рішення Вишгородської міської ради «Про внесення
змін в Положення про орендну плату

за землю у м. Вишгороді».
Вишгородська міська рада опубліковує у газеті «Вишгород» та
розміщує на офіційній сторінці міської ради у мережі Інтернет — http://
vyshgorod-rada.gov.ua/аналіз
регуляторного впливу та проект рішення міської ради «Про внесення змін
в Положення про орендну плату за
землю у м. Вишгороді».
Метою проекту рішення є: вне-

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Назва регуляторного акта:
«Про орендну плату за землю
у м. Вишгороді»
Регуляторний орган
— Вишгородська міська рада
Розробник документа:
заступник міського голови Вишгородської міської ради
Відповідальна особа:
Рачинський Олексій Сергійович
Контактні телефони:
(04596) 54203
е-mail: vyshgorod946@gmail.com
1. Визначення проблеми, яку
передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Рішенням сесії міської ради
№12/64 від 14.07.2016 року «Про
орендну плату за землю у м. Вишгороді» затверджені відсоткові ставки
розміру орендної плати за земельні
ділянки комунальної власності.
Проблема, яку передбачається
розв’язати шляхом державного регулювання, — це приведення ставок
орендної плати за землю в місті у
відповідність до економічно доцільних. Розв’язання даної проблеми за
допомогою ринкового механізму
неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме
органи місцевого самоврядування
встановлюють розмір орендної плати
за землю (пункт 34 частини 1 статті
26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що
інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний
акт спрямований на досягнення чітко спрямованої мети — приведення
розмірів орендної плати за землю до

економічно обґрунтованих розмірів.
Даний проект впливає на такі
основні групи: органи місцевого самоврядування, орендарів земельних
ділянок комунальної власності земель транспорту.
2. Цілі державного регулювання, що передбачається зробити
для вирішення проблеми
Проект регуляторного акта спрямований на реалізацію державної
політики у сфері земельних відносин.
Основними цілями державного
регулювання є:
— забезпечення дотримання вимог Закону України «Про запобігання
фінансової катастрофи та створення
передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 №
1166-VII та відповідно внесених змін
до Податкового кодексу України;
— приведення рішення міської
ради №12/64 від 14.07.2016 року
«Про орендну плату за землю у м.
Вишгороді» до економічно обґрунтованих;
— вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі
встановлення єдиних ставок орендної плати та диференціації ставок в
залежності від функціонального призначення земельної ділянки;
— створення єдиного механізму
справляння орендної плати за землю;
— приведення діючих договорів
оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства;
— стимулювання землекористувачів щодо переходу із постійного
користування землею до договорів
оренди на землю.

сення змін у розміри ставок орендної плати за користування окремими категоріями земель транспорту,
встановлені Положенням про оренду
земельних ділянок у м. Вишгороді та
порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки, затвердженим рішенням Вишгородської міської
ради №12/64 від 14.07.2016 року.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта від грома-

дян, суб’єктів господарювання, їх
об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів прийматимуться у письмовому вигляді
протягом одного місяця з дня опублікування проекту рішення у приміщенні Вишгородської міської ради
за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, к. 63, а також на електронну
адресу Вишгородської міської ради
(vyshgorod946@gmail.com)

3. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання
Альтернативи вирішення проблеми:
— Збереження існуючого стану,
тобто неприйняття відповідного рішення. Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що розмір
орендної плати за землю в м. Вишгороді не відповідатиме економічно
обґрунтованим розмірам.
— Прийняття рішення. У разі внесення змін в розмір орендної плати за
землю, буде досягнуто поставленої
цілі, що забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України та
збільшення надходження до міського бюджету.
4. Механізм, який пропонується
застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи
Механізмом досягнення цілей регулювання є:
— прийняття запропонованого
проекту рішення;
— інформування громадськості
міста про вимоги регуляторного акта
шляхом розміщення його на офіційному сайті Вишгородської міської
ради та в засобах масової інформації;
— укладення додаткових угод до
діючих договорів оренди землі, розмір орендної плати згідно яких змінюється.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у
разі прийняття регуляторного акта
Вплив зовнішніх факторів на дію
регуляторного акта.
На дію цього регуляторного акта
негативно можуть вплинути зміни в
діючому законодавстві, які стосуються як порядку оформлення права
оренди на земельні ділянки, відповідно до чого можуть змінитися про-

цедура прийняття рішень міською
радою та умови укладення договорів оренди землі, так і порядку справляння орендної плати за землю — це
може бути зміна граничних розмірів
орендної плати за землю, в тому числі і в залежності від функціонального
призначення земельної ділянки.
Крім того, на дію регуляторного акта негативно можуть вплинути
економічна криза в країні та значні
темпи інфляції, як наслідок антитерористичної операції на Сході України.
Ці фактори призведуть до зниження
платоспроможності орендарів, що в
подальшому призведе до великих
заборгованостей та дострокового
припинення договорів оренди землі.
Позитивно на дію регуляторного
акта може вплинути спрощення порядку приведення договорів оренди
землі до вимог чинного законодавства та проведення державної реєстрації змін.
Оцінка можливості впровадження
та виконання вимог регуляторного
акта.
Впровадження даного регуляторного акта не потребуватиме додаткових витрат місцевого бюджету.
Державний нагляд та контроль за
додержанням вимог акта.
Контроль за дотриманням вимог
акта здійснюється відповідно до
чинного законодавства, а саме: на
етапі укладення договорів оренди
землі, в тому числі додаткових угод
до них — заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків,
а на етапі справляння орендної плати — Вишгородською об’єднаною
державною податковою інспекцією
Головного управління Міндоходів у
Київській області.
далі читайте на стор.
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Проект рішення Вишгородської міської ради «Про внесення змін в Положення про
орендну плату за землю у м. Вишгороді «Повідомлення про оприлюднення»
Початок на стор.
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6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу
вигод та витрат
Впровадження у дію даного проекту регуляторного акта дає можливість отримати наступні
вигоди та витрати громадян, суб’єктів господарювання та органу місцевого самоврядування.
Очікувані вигоди та витрати наведені у таблиці.
Вид вигоди/витрати

Сума вигоди/ви- Коментар щодо розратрати
хунку

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування
ВИГОДИ
Забезпечення виконання ви- мог чинного законодавства

-

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства діючих нормативно-правових актів місцевого
значення

-

Забезпечення прозорості у процесі формування розміру
орендної плати за землю

-

Приведення у відповідність
до вимог чинного законодавства діючих договорів
оренди землі

Витрати, пов’язані із вирі- шенням питання приведення договорів оренди землі
до вимог чинного законодавства в судовому порядку

-

Часові витрати спеціалістів, пов’язаних з підготовкою
позовних заяв та представлення інтересів міської ради
в судах

-

Наповнення міського бюджету, шляхом втрат додаткових обсягів коштів.

Сума залежатиме від
кількості укладених додаткових угод до договорів оренди землі

Сфера інтересів суб’єктів господарювання
ВИГОДИ
Рівні умови конкуренції та визначеності відносно розміру орендної плати за землю

В залежності від функціонального призначення
земельної ділянки встановлено різні відсоткові
ставки розміру орендної
плати за землю

Забезпечення прозорості у процесі формування розміру
орендної плати за землю

-

ВИТРАТИ
Часові витрати, необхідні для укладення додаткових
угод до договорів оренди
землі

Очікувана
кіль- Кількість буде залежати
кість до 10 до- від дати затвердження
говорів
оренди регуляторного акта
землі

Збільшення
надходження Вдвічі
більше Сума залежить від нордо міського бюджету
буде
становити мативної грошової оцінрозмір орендної ки земельної ділянки
плати порівняно із
діючою ставкою
ВИТРАТИ
Забезпечення додаткового робочого місця

-

Витрати, пов’язані з підго- товкою, затвердженням та
оприлюдненням регуляторного акта

Сума залежатиме від
кількості використаних
канцтоварів та від кількості та величини публікацій в засобах масової
інформації

Часові витрати спеціалістів, пов’язані з підготовкою та
укладенням
додаткових
угод до договорів оренди
землі

-

Інформування
орендарів про необхідність внесення змін в договори оренди
землі через засоби масової
інформації та листування

Сума залежатиме від
кількості
опублікованих в засобах масової
інформації оголошень
та кількості надісланих
рекомендованих листів

-

Оплата за проведення державної реєстрації змін в державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно

Орієнтовно
за Сума залежить від кільпроведення дер- кості договорів оренди
жавної реєстрації землі
змін по одному
договору оренди
землі необхідно
сплатити до 300
грн.

Підвищення ставок орендної плати за землю порівняно із діючими ставками в
2 рази

Вдвічі
більше Сума залежить від норбуде
становити мативної грошової оцінрозмір орендної ки земельної ділянки
плати порівняно із
діючою

Сфера інтересів громадян
ВИГОДИ
Забезпечення прозорості у процесі формування розміру
орендної плати за землю

-

ВИТРАТИ
Часові витрати, необхідні для укладення додаткових угод
до договорів оренди землі

-

Оплата за проведення державної реєстрації змін в державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно

Сума залежить від кількості договорів оренди
землі, відсоткова ставка в яких не відповідає
чинному законодавству

Орієнтовно за проведення державної реєстрації змін
необхідно сплатити до 300 грн.

7. Строки дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого проекту регуляторного акта не обмежений, але в разі прийняття
нових законодавчих чи нормативних актів з цього
питання, регуляторний акт буде переглянуто.
8. Показники результативності регуляторного акта
Для визначення результативності даного регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:
1. Розмір надходжень від орендної плати за
землю до бюджету міста, пов’язаний з дією акта.
2. Кількість суб’єктів господарювання та громадян, на яких поширюватиметься дія акта.
3. Кількість договорів оренди землі, які потребують внесення змін.
4. Кількість укладених додаткових угод до договорів оренди землі.
5. Додаткові надходження орендної плати за
землю.
Показники соціологічних опитувань:
1.
Розмір
коштів,
що
витрачатимуться
суб’єктами господарювання та громадянами,
пов’язаними з виконанням вимог акта.
2. Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта.
3. Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основними положеннями акта.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цього регуляторного акта, шляхом
аналізу статистичних даних.
Повторне відстеження буде проведено через
рік з дня набрання чинності регуляторного акта,
але не пізніше, як через два роки.
Періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження
результативності регуляторного акта.
З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, відстеження
результативності даного регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.
Заступник міського голови О. С. РАЧИНСЬКИЙ

Звіт про базове відстеження регуляторного акта проекту рішення Вишгородської міської
ради «Про внесення змін в Положення про орендну плату за землю у м. Вишгороді»
Назва виконавця: виконавчий комітет Вишгородської міської ради
Ціль прийняття акта: забезпечити створення
сприятливих умов для підприємств промисловості
Строк виконання заходів з відстеження: до
набрання чинності
Метод одержання результатів відстеження:
з огляду на показники результативності, відстеження результативності цього регуляторного акта
здійснюватиметься статистичним методом. У рамках цього методу буде проведено аналіз офіційної інформації органу місцевого самоврядування
щодо кількості заяв громадян та юридичних осіб
з питань зміни ставки орендної плати.
Аналіз вигод та витрат:
Вид вигоди/витрати

Сума вигоди/
витрати

Коментар
розрахунку

Забезпечення додаткового робочого місця

-

-

Витрати, пов’язані з підготовкою,
затвердженням та оприлюдненням регуляторного акта

-

Сума залежатиме
від кількості використаних канцтоварів та від кількості
та величини публікацій в засобах масової інформації

Часові
витрати
спеціалістів,
пов’язані з підготовкою та укладенням додаткових угод до договорів оренди землі

-

-

Інформування
орендарів
про
необхідність внесення змін у договори оренди землі через засоби
масової інформації та листування

-

Сума
залежатиме
від кількості опублікованих в засобах
масової інформації
оголошень та кількості надісланих рекомендованих листів

Витрати, пов’язані із вирішенням
питання приведення договорів
оренди землі до вимог чинного
законодавства в судовому порядку

-

Часові
витрати
спеціалістів,
пов’язаних з підготовкою позовних заяв та представлення інтересів міської ради в судах

-

щодо

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування
ВИГОДИ
Забезпечення виконання вимог
чинного законодавства

-

Приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства діючих нормативно-правових актів
місцевого значення

-

Забезпечення прозорості у процесі формування розміру орендної
плати за землю

-

-

Приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства діючих договорів оренди землі

Очікувана
кількість до
10 договорів
оренди землі

Кількість залежатиме від дати затвердження регуляторного акта

Збільшення надходження
міського бюджету

Вдвічі більше
буде становити
розмір
орендної плати порівняно
із
діючою
ставкою

Сума залежить від
нормативної
грошової оцінки земельної ділянки

до

ВИТРАТИ

-

-

-

Часові витрати, необхідні для
укладення додаткових угод до
договорів оренди землі

-

-

Оплата за проведення державної реєстрації змін в державному
реєстрі речових прав на нерухоме
майно

Орієнтовно за
проведення
державної
реєстрації
змін по одному договору
оренди землі необхідно
сплатити до
300 грн.

Сума залежить від
кількості договорів
оренди землі

Підвищення ставок орендної плати за землю порівняно із діючими
ставками в 2 рази

Вдвічі більше
буде становити
розмір
орендної плати порівняно
із діючою

Сума залежить від
нормативної
грошової оцінки земельної ділянки

-

-

Часові витрати, необхідні для
укладення додаткових угод до
договорів оренди землі

-

-

Оплата за проведення
державної
реєстрації змін в
державному
реєстрі речових
прав на нерухоме майно

Сума
залежить
від
кількості договорів оренди
землі,
відсоткова
ставка в яких
не відповідає
чинному законодавству

ВИТРАТИ

Сфера інтересів громадян
ВИГОДИ
-

Забезпечення прозорості у процесі формування розміру орендної
плати за землю
ВИТРАТИ

Наповнення міського бюджету,
шляхом втрат додаткових обсягів коштів.

Сума залежатиме
від кількості укладених додаткових
угод до договорів
оренди землі

Сфера інтересів суб’єктів господарювання
ВИГОДИ
Рівні умови конкуренції та визначеності відносно розміру орендної плати за землю

Забезпечення прозорості у процесі формування розміру орендної
плати за землю

-

В залежності від
функціонального
призначення
земельної
ділянки
встановлено
різні
відсоткові
ставки
розміру
орендної
плати за землю

Орієнтовно за
проведення
державної реєстрації
змін
необхідно
сплатити
до
300 грн.

Заступник міського голови О. С. РАЧИНСЬКИЙ
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ПОНЕДІЛОК, 25 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:00
ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Мiняю жiнку»
13:45, 15:00 Т/с «Свати - 3»
16:00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi матерiали»
21:00 Т/с «Субота»
22:00 «Грошi»
23:15 «Танцi з зiрками»
UA:ПЕРШИЙ
6:30 Анонс дня
09:30 Д/ф «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 23:00 Перша шпальта
14:00 Розсекречена iсторiя
16:45 Д/с «Порятунок
ферми»
17:20 М/с «Легенда про

Бiлоснiжку»
17:45 Вiкно в Америку
18:15 Новини. Свiт
18:45, 22:45 Тема дня
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Дiвчата вiйни»
23:30 Д/с «Розкриття
Америки»
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях. Новий
сезон
11:15, 15:30 Т/с
«Вiдчайдушний
домогосподар»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiкно життя 2»
23:30 Х/ф «Doom»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:00, 08:00 Ранок.

«Новий день»
06:45, 07:45, 08:45, 09:45,
10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 15:45, 16:45
«Репортер». Новини
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ранок. «Ми все...»
13:00, 14:00, 15:00 «Деталi»
16:00, 23:00 Кримiнал
17:00 «Ситуацiя»
18:00, 19:10, 20:10, 21:00
«Разом»
18:40, 21:30 «Луна України»
19:40 «Вказiвний палець»
20:25 «Нейтральна
територiя»
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Бiла змiя»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 23:00 Розсмiши
комiка
14:25 Готель Галiцiя
14:55 Т/с «Домашнiй арешт»
16:50, 20:00 Країна У
17:50, 20:55 Одного разу пiд

Полтавою
18:50, 00:00 Танька i
Володька
22:00 Казки У Кiно
01:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:35, 15:25 «Все буде
добре!»
08:35 «Все буде смачно!»
10:35 Х/ф «Домробiтниця»
12:25 Х/ф «Дружина за
контрактом»
14:25 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
20:00, 23:00 «Хата на тата»
22:30 «Invictus - Iгри
нескорених»
НТН
6:30 Т/с «Походеньки
нотарiуса Неглiнцева»
09:55, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
11:50 «Страх у твоєму домi»
13:30 «Нашi»

14:15 «2 кiнськi сили»
14:45, 19:00, 23:15 «Свiдок»
15:05 Т/с «13»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 8»
23:45 Т/с «Морський
патруль»

15:10, 23:40 Повiтрянi бої
16:00, 20:50 Скарби з
горища
18:00 Незвичайна наука
19:50 Таємний код зламаний
22:40 Квест
00:30 Великi українцi

НОВИЙ КАНАЛ
6:15 Х/ф «Перший лицар»
09:00 Х/ф «Хоббiт: Пустка
Смауга»
12:20 Х/ф «Хоббiт: Битва
п’яти армiй»
15:15 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Ревiзор
21:45 Х/ф «Друзi по сексу»
00:00 Х/ф «Заплати
привиду»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Рейк»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
18:10 «Супер вiдчуття»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20, 13:10 Правила життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
11:20 У пошуках краси
12:10 Iсторiя кримiналiстики
14:10 Мiстична Україна

K1
6:30 «TOP SHOP»

07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i Решка.
Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я люблю
тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не Вiрю»
17:00 «Навколо М»
22:00 М/ф «Астерiкс i
Обелiкс: Велика бiйка»
23:25 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс пiдкорюють
Америку»
ІНТЕР
6:00 «Мультфiльм»
06:20, 13:30, 22:45 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Мiнливiсть долi»
11:15, 12:25 Х/ф «Це мiй
собака»
16:10 «Жди мене»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Я - охоронець»
00:35 Т/с «Кохання за
законом» Другий сезон
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
11:15 Секретний фронт.
Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Секретний фронт
14:00, 16:10 Х/ф «Вiдкрийте,
полiцiя! - 3»
16:35 Х/ф «Кур’єр»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Штрафбат»
22:30 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий тиждень
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15, 18:15 Iнформацiйний
день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
2+2
08:00, 10:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
13:15 Х/ф «Полiт Фенiкса»
15:35 Х/ф «Боксер»
17:25 «Загублений свiт»
19:10 «Бандерлоги»
19:30, 20:35 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса - 2»
21:35 Х/ф «Джек Гантер. В
пошуках скарбiв Угарiта»
23:45 Х/ф «Iдеальнi
канiкули»

ВIВТОРОК, 26 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:00
ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю жiнку»
15:00 Т/с «Свати - 4»
16:00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi матерiали»
21:00 Т/с «Субота»
22:00 «Життя без обману
2017»
23:15 Джордж Клунi в драмi
«Нащадки»
UA:ПЕРШИЙ
9:00 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
14:00 Розсекречена iсторiя
15:20 Фольк-music

16:40 Д/с «Порятунок
ферми»
17:15 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
18:15 Новини. Свiт
18:45, 22:45 Тема дня
19:00 Новини. Культура
19:55 Перший на селi
20:30 Нашi грошi
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Дiвчата вiйни»
23:30 Д/с «Розкриття
Америки»
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 16:00 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях. Новий
сезон
10:40 Свекруха або невiстка
11:40 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:40, 15:30 Т/с «Черговий
лiкар 3»
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Лiга Чемпiонiв

УЄФА «Манчестер Сiтi» «Шахтар»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:00, 08:00 Ранок.
«Новий день»
06:45, 07:45, 08:45, 09:45,
10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 15:45, 16:45
«Репортер». Новини
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ранок. «Ми все...»
13:00, 14:00, 15:00 «Деталi»
16:00, 23:00 Кримiнал
17:00 «Ситуацiя»
18:00, 19:10, 20:10, 21:00
«Разом»
18:40, 21:30 «Луна України»
19:40 «Вказiвний палець»
20:25 «Нейтральна
територiя»
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Принци повiтря»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 23:00 Розсмiши

комiка
14:25 Готель Галiцiя
14:55 Т/с «Домашнiй арешт»
16:50, 20:00 Країна У
17:50, 20:55 Одного разу пiд
Полтавою
18:50, 00:00 Танька i
Володька
22:00 Казки У Кiно
СТБ
7:20, 15:25 «Все буде
добре!»
09:20 «Все буде смачно!»
10:15 «МастерШеф - 5»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
20:00, 23:00 «МастерШеф
- 7»
22:30 «Invictus - Iгри
нескорених»
НТН
6:05 Х/ф «Пам’ятай iм’я
своє»
08:00, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с «Детективи»

12:00 «Страх у твоєму домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 8»
14:45, 19:00, 23:15 «Свiдок»
15:30 Т/с «Доктор Блейк»
23:45 Т/с «Морський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Kids Time
07:00 Т/с «Щасливi разом»
10:15 Т/с «СашаТаня»
12:15 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Половинки
21:00 Київ вдень та вночi
22:10 Зiрки пiд гiпнозом
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20, 17:00
Найнебезпечнiшi тварини
11:20 Африка: стихiя води
12:10 Iсторiя кримiналiстики

14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Повiтрянi бої
16:00, 20:50 Скарби з
горища
18:00 Незвичайна наука
19:00 Бандитська Одеса
19:50 Таємний код зламаний
22:40 Квест
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Рейк»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:35 «У центрi уваги»
18:10 «Супер вiдчуття»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i Решка.
Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я люблю
тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не Вiрю»
17:00, 22:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 13:30, 22:45 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай одружимося»
11:15, 12:25, 20:40 Т/с «Я охоронець»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
00:35 Т/с «Кохання за
законом» Другий сезон
ICTV
6:30 Ранок у великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:05, 13:20 Х/ф «Привид»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
16:30, 22:30 Т/с
«Винищувачi»
17:30, 21:25 Т/с «Штрафбат»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:25 Х/ф «Тремтiння землi»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45, 02:15 Мiсцевий
час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:50 Будiвельний стандарт

08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15, 18:15 Iнформацiйний
день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10 «Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений
свiт»
13:25 Х/ф «Джек Гантер. В
пошуках скарбiв Угарiта»
15:35 Т/с «Схватка»
19:30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
Одеса - 2»
20:30 Т/с «Ментiвськi вiйни.
Київ - 2»
21:30 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробницi
Ехнатона»
23:40 Х/ф «День мумiї»

СЕРЕДА, 27 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:00
ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю жiнку»
14:55 Т/с «Свати - 4»
16:00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi матерiали»
21:00 Т/с «Субота»
22:00, 23:15 «Мiняю жiнку
- 12»
UA:ПЕРШИЙ
6:30 Анонс дня
09:00 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
16:40 Д/с «Порятунок
ферми»
18:15 Новини. Свiт

18:45, 22:45 Тема дня
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Дiвчата вiйни»
23:30 Д/с «Розкриття
Америки»
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 16:00 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях. Новий
сезон
10:40 Свекруха або невiстка
11:40 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:40, 15:30 Т/с «Черговий
лiкар 3»
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiкно життя 2»
23:30 Т/с «Закон i порядок:
Злочиннi намiри»
ПРЯМИЙ

6:00, 07:00, 08:00 Ранок.
«Новий день»
06:45, 07:45, 08:45, 09:45,
10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 15:45, 16:45
«Репортер». Новини
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ранок. «Ми все...»
13:00, 14:00, 15:00 «Деталi»
16:00, 23:00 Кримiнал
17:00 «Ситуацiя»
18:00, 19:10, 20:10, 21:00
«Разом»
18:40, 21:30 «Луна України»
19:40 «Вказiвний палець»
20:25 «Нейтральна
територiя»
22:00 «Пiдсумки» з Евгенiєм
Кисельовим
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Найкращий друг
шпигуна»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 23:00 Розсмiши
комiка
14:25 Готель Галiцiя

14:55 Т/с «Домашнiй арешт»
16:50, 20:00 Країна У
17:50, 20:55 Одного разу пiд
Полтавою
18:50, 00:00 Танька i
Володька
22:00 Казки У Кiно
СТБ
6:45, 15:25 «Все буде
добре!»
08:45 «Битва екстрасенсiв
16»
11:05 «МастерШеф - 5»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
20:00, 23:00 «МастерШеф
- 7»
22:30 «Invictus - Iгри
нескорених»

13:45, 15:05, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 8»
14:45, 19:00, 23:15 «Свiдок»
15:30 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Морський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Kids Time
07:00 Т/с «Щасливi разом»
10:15 Т/с «СашаТаня»
12:15 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Зiрковi яйця

НТН
6:15 Х/ф «Стамбульський
транзит»
07:55, 09:00 Т/с «Кулагiн та
партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с «Детективи»
12:00 «Страх у твоєму домi»

МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20 Крокодили: холодна
кров

16:50, 20:00 Країна У
17:50, 20:55 Одного разу пiд
Полтавою
18:50, 00:00 Танька i
Володька
22:00 Казки У Кiно

13:45, 15:05, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 8»
14:45, 19:00, 23:15 «Свiдок»
15:30 Т/с «Доктор Блейк»
23:45 Т/с «Морський
патруль»

СТБ
7:05, 15:25 «Все буде
добре!»
09:05 «Битва екстрасенсiв
16»
11:20 «МастерШеф - 5»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
20:00, 23:00 «Зваженi та
щасливi - 7»
22:30 «Invictus - Iгри
нескорених»
00:00 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Kids Time
07:00 Т/с «Щасливi разом»
09:50 Т/с «СашаТаня»
12:15 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Зiрковi яйця
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Суперiнтуїцiя

11:20 Африка: стихiя води
12:10, 19:50 Iсторiя
кримiналiстики
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Повiтрянi бої
16:00, 20:50 Скарби з
горища
17:00 Територiя гепарда
18:00, 22:40 Незвичайна
наука
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Рейк»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
18:10 «Доньки Єви»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i Решка.
Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я люблю
тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не Вiрю»
17:00, 22:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 13:30, 22:45 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай одружимося»
11:15, 12:25, 20:40 Т/с «Я охоронець»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

00:35 Т/с «Кохання за
законом»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10, 13:20 Х/ф «Тремтiння
землi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 «На трьох»
14:10, 16:10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
16:30, 22:30 Т/с
«Винищувачi»
17:25, 21:25 Т/с «Штрафбат»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:25 Х/ф «Тремтiння землi 2. Повторний удар»
5 КАНАЛ
06:45, 18:45, 02:15 Мiсцевий
час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
09:20, 17:50 Час громади

09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15, 18:15 Iнформацiйний
день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10 «Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений
свiт»
13:35 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробницi
Ехнатона»
15:45 Т/с «Схватка»
19:30, 20:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ - 2»
21:30 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зiрка»
23:40 Мiжнародний
професiйний турнiр зi
змiшаних єдиноборств ММА
WWFC 8. Пряма трансляцiя
з Києва

ЧЕТВЕР, 28 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю жiнку»
15:00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi матерiали»
21:00 Т/с «Субота»
22:00 «Свiт навиворiт - 9»
23:00 «Право на владу 2017»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 19:55 Д/с
«Орегонський путiвник»
09:00 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 23:00 Слiдство. Iнфо
15:20 Надвечiр’я. Долi
17:15 Школа Мерi Поппiнс
18:15 Новини. Свiт

18:45, 22:45 Тема дня
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
21:50 Т/с «Дiвчата вiйни»
23:30 Д/с «Розкриття
Америки»
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 16:00 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 00:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях. Новий
сезон
10:40 Свекруха або невiстка
11:40 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:40, 15:30 Т/с «Черговий
лiкар 3»
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Лiга Європи
УЄФА «Партизан» «Динамо» (Київ)
00:15 Т/с «Закон i порядок:
Злочиннi намiри»
ПРЯМИЙ

6:00, 07:00, 08:00 Ранок.
«Новий день»
06:45, 07:45, 08:45, 09:45,
10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 15:45, 16:45
«Репортер». Новини
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ранок. «Ми все...»
13:00, 14:00, 15:00 «Деталi»
16:00, 23:00 Кримiнал
17:00 «Ситуацiя»
18:00, 19:10, 20:10, 21:00
«Разом»
18:40, 21:30 «Луна України»
19:40 «Вказiвний палець»
20:25 «Нейтральна
територiя»
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Легенда
Лонгвуда»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 23:00 Розсмiши
комiка
14:25 Готель Галiцiя
14:55 Т/с «Домашнiй арешт»

НТН
6:20 Х/ф «Один шанс iз
тисячi»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с «Детективи»
12:00 «Страх у твоєму домi»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20, 13:10 Правила життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20 Слони: темний бiк
11:20 Африка: стихiя води
12:10 Таємний код зламаний
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Повiтрянi бої
16:00, 20:50 Скарби з

горища
17:00 Крокодили: холодна
кров
19:00, 00:30 Бандитська
Одеса
19:50 Iсторiя кримiналiстики
22:40 Незвичайна наука
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Рейк»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:35 «У центрi уваги»
18:10 «Доньки Єви»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки мiстом»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»

08:15 «Мультфiльми»
09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i Решка.
Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я люблю
тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не Вiрю»
17:00, 22:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 13:30, 22:45 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай одружимося»
11:15, 12:25, 20:40 Т/с «Я охоронець»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:35 Т/с «Кохання за
законом»

ICTV
6:30 Ранок у великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:05, 13:20 Х/ф «Тремтiння
землi - 2. Повторний удар»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 «На трьох»
14:15, 16:10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
16:30, 22:25 Т/с
«Винищувачi»
17:30, 21:25 Т/с «Штрафбат»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:20 Х/ф «Тремтiння землi 3. Повернення у Перфекшн»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45, 02:15 Мiсцевий
час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час
громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15, 18:15 Iнформацiйний
день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55, 19:10 «Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений
свiт»
13:30 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зiрка»
15:40 Т/с «Схватка»
19:30, 20:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ - 2»
21:30 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
23:45 Х/ф «Бойовi пси»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:55 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:45 «Мiняю жiнку»
15:00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху 3»
22:20 «Iгри приколiв»
23:15 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Д/ф «Примара
Бабиного Яру»
08:15, 16:30 Свiт он лайн
08:20, 14:15 Д/ф «Ангел
помсти»
08:55 Д/ф «Олександра
Шулежко. Доля праведницi»
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честi»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00
Новини
13:15, 23:00 «Схеми»
14:05 Бабин Яр. Без права

на iснування
14:40 Д/ф «Київ. Початок
вiйни»
16:40 Д/с «Порятунок
ферми»
18:15 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
21:25 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Дiвчата
вiйни»(заключна серiя)
23:30 Д/с «Нью-Йорк»
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 16:00 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях. Новий
сезон
10:40 Свекруха або невiстка
11:40 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:40, 15:30 Т/с «Черговий
лiкар 3»
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiкно життя 2»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «Вiкно життя 2»

ПРЯМИЙ
6:00, 07:00, 08:00 Ранок.
«Новий день»
06:45, 07:45, 08:45, 09:45,
10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 15:45, 16:45
«Репортер». Новини
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ранок. «Ми все...»
13:00, 14:00, 15:00 «Деталi»
16:00, 23:00 Кримiнал
17:00 «Ситуацiя»
18:00, 19:10, 20:10, 21:00
«Разом»
18:40, 21:30 «Луна України»
19:40 «Вказiвний палець»
20:25 «Нейтральна
територiя»
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:45 Х/ф «Король
скейтборду: Найбiльш
вертикальний примат»
12:25 Панянка-селянка
13:25 Розсмiши комiка

14:25 Готель Галiцiя
14:55 Т/с «Домашнiй арешт»
16:50 Країна У
17:50 Одного разу пiд
Полтавою
18:50, 23:50 Танька i
Володька
20:00 М/ф «Пiнгвiни
Мадагаскару»
21:50 Х/ф «Сусiди на
стрьомi»
СТБ
7:00 Х/ф «Сестронька»
08:55, 23:30 Х/ф
«Домоправитель»
10:45 Х/ф «Дихай зi мною.
Щастя в борг»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
20:00, 23:00 «Сюрприз,
сюрприз!»
22:30 «Invictus - Iгри
нескорених»
НТН
6:30 Х/ф «Корупцiя»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»

08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с «Детективи»
12:00 «Страх у твоєму домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 8»
14:45, 19:00, 23:15 «Свiдок»
15:30 Т/с «Доктор Блейк»
23:45 Т/с «Морський
патруль»
НОВИЙ КАНАЛ
6:19, 07:39 Kids Time
06:20 М/с «Губка Боб i
Прямокутнi Штани»
07:40, 22:50 Половинки
12:00, 21:40 Київ вдень
та вночi
16:15, 19:00 Топ-модель
по-українськи
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво
виживання
10:20 Територiя гепарда
11:20 Африка: стихiя води
12:10 Таємний код зламаний

14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Повiтрянi бої
16:00, 20:50 Скарби з
горища
17:00 Слони: темний бiк
19:50 Iсторiя кримiналiстики
22:40 Незвичайна наука
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Пригоди Остiна
Стiвенса»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «Рейк»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:35 «У центрi уваги»
18:10 «Доньки Єви»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»

07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00, 15:00 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:00, 19:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел i Решка.
Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я люблю
тебе!»
14:00, 21:00 «Вiрю не Вiрю»
17:00 «Навколо М»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 13:30 «Слiдство вели...
з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай одружимося»
11:15, 12:25 Т/с «Я охоронець»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Д/п «778 днiв без
своїх»

23:00 Х/ф «Двадцять днiв
без вiйни»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10, 13:20 Х/ф «Тремтiння
землi - 3. Повернення у
Перфекшн»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 «На трьох»
14:20, 16:10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
16:35 Т/с «Винищувачi»
17:30 Т/с «Штрафбат»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
00:05 Комiк на мiльйон
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45, 02:15 Мiсцевий
час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Драйв
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний день
18:15 Iнтерв’ю з Андрiєм
Сусленком
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 12:15 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАI»
10:55 «Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений
свiт»
13:25 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
15:40 Т/с «Схватка»
19:10 Х/ф «Невловимi»
21:00 Х/ф «I гримнув грiм»
22:55 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТА , 3 0 В Е Р Е С Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:55 «Грошi»
08:00 «Снiданок. Вихiдний»
09:45 «Життя без обману
2017»
11:00, 23:10 «Свiтське
життя»
12:00 Т/с «Субота»
16:05, 21:15 «Вечiрнiй
квартал 2017»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi сенсацiї»
00:10 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:35, 07:55, 08:00, 08:15,
08:55, 12:05, 20:45 Свiт
он лайн
08:25 М/с «Чорний пiрат»
09:00 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
09:30 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
10:45 Мерi Поппiнс
11:00 Фольк-music. Дiти

12:15 Театральнi сезони
12:45 Т/с «Дiвчата вiйни»
(закл)
18:20 Український корт
19:00 Х/ф «Насмiшка»
21:00 Новини
21:25 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
22:25 Книга.ua
23:00 Борхес
23:30 Д/с «Аболiцiонiсти»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
08:00, 15:20 Т/с «Вiкно
життя 2»
16:20, 19:40 Т/с «Зiйде
свiтанок»
21:10 Х/ф «Рiдна людина»
23:00 Т/с «Герократiя»
00:20 Реальна мiстика
ПРЯМИЙ
9:00 «Золотий гусак. На
виїздi»
09:45, 10:45, 11:45, 12:45,

13:45, 14:45, 15:45,
16:45, 17:45, 18:45, 19:45
«Репортер». Новини
10:00 Концерт
11:00, 13:00, 16:00
«Територiя позитиву»
12:00 «Пальчевський.
Пiдсумки»
14:00 «Луна України»
15:00 «Золотий гусак» NEW
17:00 Кримiнал
18:00 «Закрита зона»
19:00 «Очi в очi»
21:00 «Пiдсумки»
23:00 «Свiтськi хронiки»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:20 Х/ф «Легенда
Лонгвуда»
13:00 М/ф «Мураха Z»
14:30 Готель Галiцiя
18:00 М/ф «Пiнгвiни

Мадагаскару»
19:40 Країна У
22:20 Одного разу в Одесi
СТБ
08:00 «Караоке на Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:25 «Сюрприз, сюрприз!»
13:15 «Зваженi та щасливi
- 7»
16:15 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 8»
22:00 «Invictus - Iгри
нескорених»
22:15 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя»
НТН
6:15 Х/ф «Вiчний поклик»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:30 «Крутi 90-тi»
17:20 «Речдок»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Пiрати ХХ
столiття»
21:10 Х/ф «Охоронниця»

22:55 Х/ф «Блондинка i
блондинка»
00:45 «Мисливцi за
привидами»
НОВИЙ КАНАЛ
06:01 М/с «Губка Боб i
Прямокутнi Штани»
07:30 Т/с «Татусевi дочки»
10:00 Ревiзор
12:45 Зiрки пiд гiпнозом
14:45 Зiрковi яйця
16:45 М/ф «Корпорацiя
монстрiв»
18:45 Х/ф «Людина-мураха»
21:00 Х/ф «Залiзна людина»
23:50 Х/ф «На межi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
08:40 Потойбiччя. Сни
09:40 Повiтрянi бої
11:30, 21:00 Людство: наша
iсторiя
14:20 Крокодили: холодна
кров

15:20 Африка: стихiя води
18:10 Майор «Вихор»
19:10 Чорна пiхота
20:10 Мiсто, яке зрадили
23:40 Паранормальний свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Мультляндiя»
15:15 «Київськi iсторiї»
15:45 «Концерт «Музика
рiдного дому»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
17:20 «Служба порятунку»
17:50 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем»
19:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Пiдiрвiть банк!»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»

07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 М/ф «Нiко: Шлях до
зiрок»
11:00 Х/ф «Замерзла з
Майамi»
13:00 «Ух ти show»
14:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
00:00 Х/ф «А ось i вона»
ІНТЕР
6:15 Х/ф «Дорога Олена
Сергiївна»
08:10 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
10:00 Д/п «Кумири. Олег
Єфремов»
11:00 Х/ф «Бережись
автомобiля»
13:00 Т/с «Кохання за
законом». Другий сезон
20:00 «Подробицi»
20:30 «Творчий вечiр Алли
Пугачової»
23:45 «Великий бокс. Майрiс
Брiєдiс - Майк Перес»

ICTV
07:20 Без гальм
08:20 М i Ж
09:20 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
14:40 Комiк на мiльйон
16:15 Х/ф «Мiстер i мiсiс
Смiт»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
20:05 Х/ф «Останнiй
мисливець на вiдьом»
22:10 Х/ф «Мисливцi на
вiдьом»
23:55 Х/ф «Швидше кулi»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
08:20 Не перший погляд

10:10 Модне здоров’я
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
15:15 Фiнансовий тиждень
15:30 Особливий погляд
17:10 «За Чай.com»
18:10 Про вiйсько
18:25 Фактор безпеки
21:00 Велика полiтика
22:30 «Вiддiл кадрiв»
2+2
08:00 «Бандерлоги»
09:00 «Загублений свiт»
16:10 Х/ф «На межi»
18:35 Х/ф «I гримнув грiм»
20:10 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2. Вторгнення
Срiбного Серфера»
22:00 Х/ф «Мега-акула
проти Колоса»
23:45 Мiжнародний
професiйний турнiр зi
змiшаних єдиноборств ММА
WWFC 8. Трансляцiя з Києва

Н ЕДIЛЯ , 1 ЖО В Т Н Я 2 0 1 7 Р О К У
КАНАЛ 1+1
6:05 ТСН
07:00 «Українськi сенсацiї»
08:00 «Снiданок. Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i ведмiдь»
09:50 «Розсмiши комiка
2017»
10:50 «Свiт навиворiт - 9»
11:50 «Свiт навиворiт - 3»
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Т/с «Свати - 4»
17:00 «Лiга смiху 3»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
23:20 «Iгри приколiв»
UA:ПЕРШИЙ
6:35, 07:30, 07:45, 08:15 Свiт
он лайн
07:50 Смакота
08:20 М/с «Чорний пiрат»
09:05 Д/с «Садовi скарби»
09:30 Д/с «Дика планета»
10:15 Х/ф «Насмiшка»
12:10, 13:20 Фольк-music

14:30 Т/с «Гранд-готель»
20:25 Перша шпальта
21:00 Новини
22:00 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики»
22:55 Книга.ua
23:30 Богатирськi iгри
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Свекруха або невiстка
09:40 Х/ф «Рiдна людина»
11:30 Т/с «Зiйде свiтанок»
15:30 Х/ф «Маша i ведмiдь»
17:10, 20:00 Т/с «Осiння
мелодiя кохання»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:50 Т/с «Поговори зi мною
про кохання»
01:30 Реальна мiстика
ПРЯМИЙ
9:00 «Пiдсумки»
09:45, 10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 15:45, 16:45,

17:45, 18:45 «Репортер».
Новини
10:00 «Очi в очi»
11:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Територiя позитиву»
12:00 «Золотий гусак» NEW
14:00 «Закрита зона»
15:00, 20:00 «Кисельов.
Авторське»
17:00 «Свiтськi хронiки»
18:00 Концерт
21:00 Кримiнал
23:00 «Луна України»
ТЕТ
6:50 Кориснi пiдказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмiкс
10:55 М/ф «Мураха Z»
14:00 Рятiвники
19:55 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Сусiди на
стрьомi»
СТБ

Терміново потрібні ПРОДАВЦІ
ПРОДУКТОВОЇ ГРУПИ ТОВАРІВ
на павільйони в м. Вишгороді.
Тел: (096) 33-44-845
Продам 3 га землі під садівництво, не пай. 1
лінія води, озеро, 500 м – Десна. Будуватись
можна. Дешево, ціна договірна. Хазяїн.
Тел: (097) 656-88-97
Виробниче підприємство запрошує на роботу роздільників брухту та відходів металу (чоловіки).
Місце роботи: м. Вишгород (Карат), графік роботи — пн-пт, з/п від — 7 000 грн (на руки).
Тел: (04596) 25-271, 25-272

7:00 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Караоке на Майданi»
11:10 «МастерШеф - 7»
19:00 «Битва екстрасенсiв
17»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Invictus - Iгри
нескорених»
23:10 «Х-Фактор - 8»
НТН
6:40 Х/ф «Охоронниця»
08:15 Т/с «Походеньки
нотарiуса Неглiнцева»
11:30 Х/ф «Пiрати ХХ
столiття»
13:00 Х/ф «Свавiлля»
14:55 «Легенди карного
розшуку»
15:55 «Склад злочину»
17:25 «Речдок»
19:00 Т/с «Темнi лабiринти
минулого»
22:50 Х/ф «Мiтка»
00:45 Х/ф «Блондинка i

блондинка»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 Х/ф «Перший лицар»
08:45 Топ-модель поукраїнськи
11:15 М/ф «Корпорацiя
монстрiв»
13:10 Х/ф «Людина-мураха»
15:25 Х/ф «Залiзна людина»
18:15 Х/ф «Залiзна людина
2»
21:00 Х/ф «Залiзна людина
3»
00:00 Х/ф «Друзi по сексу»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Мiстична Україна
08:40 Запрограмованi долi
09:40 Повiтрянi бої
11:30, 21:00 Людство: наша
iсторiя
14:20 Слони: темний бiк
15:20 Африка: стихiя води
18:10 Прокляття Че Гевари

19:10 Аджимушкай.
Пiдземелля смертi
20:10 1377 спалених заживо
23:40 Паранормальний свiт
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар країни»
14:00 «Прогулянки мiстом»
14:30 «Паспортний стiл»
14:40 «Мультляндiя»
15:55 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
16:20 «Якiсне життя»
16:50 Х/ф «Пiдiрвiть банк!»
18:30 Х/ф «Гуру»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Кулер»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»

08:15 «Мультфiльми»
09:00 «Ух ти show»
10:10 Х/ф «Замерзла з
Майамi»
12:00 М/ф «Нiко: Шлях до
зiрок»
13:45, 22:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
20:00 Х/ф «Весiльний
переполох»
00:50 «КВН»
ІНТЕР
6:10 Х/ф «Бережись
автомобiля»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
13:00 «Творчий вечiр Алли
Пугачової»
16:30 Х/ф «Продається

Заводу з виготовлення ліфтів
«Карат-Ліфткомлект»
на постійну роботу терміново потрібні:

— водій автобуса ПАЗ-4234
(місце проживання водія бажано:
смт Димер, с. Глібівка, с. Козаровичі);

— токарі;
— фрезерувальники.

«ПОСТЕЛЬКА». РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр. ХІМЧИСТКА
та ФАРБУВАННЯ шкіри та хутра.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Заробітна плата — за домовленістю + соцпакет
(безкоштовне харчування).
Звертатись за адресою: м. Вишгород, пр. Шолуденка, 19.
Тел: (044) 579-23-36, (04596) 22-457,
(050) 698-30-52 — відділ кадрів

На постійну роботу потрібен
розклейник оголошень
(жінка, м. Вишгород), з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83

Запрошуємо на роботу на виробництво у м. Вишгороді
ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС!
Навчаємо, з/п – від 6 000 грн на місяць (офіційне працевлаштування).
Тел: (044) 587-95-16, (067) 760-54-82

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку
№10 (пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349

кiшка»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Маша»
22:30 Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
ICTV
8:10 Т/с «Вiддiл 44»
12:05, 13:00 Х/ф «Мисливцi
на вiдьом»
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Останнiй
мисливець на вiдьом»
16:05 Дизель-шоу
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Комiк на мiльйон
22:15 Х/ф «Мiстер i мiсiс
Смiт»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в Америку
06:25, 18:15 Велика полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
08:30 Феєрiя мандрiв
10:10 Кордон держави
10:25 Будемо жити
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
23:30 Фiнансовий тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Бандерлоги»
10:10 «Вiн, Вона i телевiзор»
13:20 Х/ф «На межi»
15:45 Х/ф «Перлини
дракона: Еволюцiя»
17:15 Х/ф «Невловимi»
19:20 11 тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Динамо»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

Продам 1-кімнатну квартиру у Вишгороді. Заг. пл. — 30 м2, балкон —
2,7 м2. 2-й поверх. Ціна договірна.
Тел: (067) 199-86-40
Продам кухню «Мрія» б/вж,
недорого. Тел: (096) 514-14-42

Продаємо дрова, сухі.
Дубові, різних порід.
Тел: (068) 887-40-69

P. S.
ХОЧЕШ —
ДОСЯГНЕШ.
НЕ ДОСЯГНУВ —
МАЛО ХОТІВ

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будь-якому
відділенні поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
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Шановні працівники
дошкільних закладів міста!
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови
Щиросердно вітаю вас із Всеукраїнським днем дошкілля, який
припадає на 24 вересня 2017 року
та відзначається на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 13.04.2011 № 629 «Про затвердження Державної цільової
соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017
року» та резолюції І Всеукраїнського з’їзду працівників дошкільної освіти.
Професія вихователя вимагає від людини глибокої самовіддачі, величезного терпіння і нескінченної любові до своєї
справи. Дошкільний вік — один із найбільш відповідальних і
важливих періодів у житті підростаючого покоління, в якому
закладається любов до природи, навколишнього світу, любов до Батьківщини.
Виховання наших дітей на початку їхнього життєвого
шляху — не просте завдання, але від його успішного вирішення залежить майже все наше майбутнє. Адже той фундамент, який закладається в нас із раннього дитинства, є
основою подальшого життя. Тож працівники дошкільних
установ спільно з батьками стоять на своєрідній фронтовій
передовій нашого майбутнього.
У цей День приєднуюсь до привітань на адресу вихователів і всіх дошкільних працівників! Бажаю їм здоров’я і міцних нервів, хороших зарплат і більше приємних моментів у
їхній, такій необхідній всім нам праці!

З ювілеєм!
Від щирого серця вітаємо з ювілеєм вчителя початкових класів Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Катерину Миколаївну ЧАБАРАЙ.
Зорить чудова Ваша дата,
Цей світлий день – Ваш ювілей.
У дім уже заходить свято
З вітанням друзів та гостей.
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем і теплом,
Веселим співом, легким кроком.
Хай доля повниться добром!
З повагою
колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Âèøãîðîä

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»,
в. о. головного редактора —
Володимир Ткач

До відома жителів Вишгородського району!
Для покращення надання невідкладної медичної допомоги оперативного реагування
медичної служби пунктів невідкладної допомоги м. Вишгорода та смт Димера, адміністрацією КЗ «Вишгородський РЦПМСД» введені нові телефонні лінії:
Вишгородська невідкладна допомога: (096)190-22-03;
Димерська невідкладна допомога: (096)190-23-80.
Просимо жителів Вишгородського району звертатись за зазначеними телефонами.
Адміністрація КЗ «Вишгородська РЦПМСД»
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